Datasheet

HP ZBook 14 mobiel workstation
Alles wat u verwacht van 's werelds
eerste Ultrabook™ workstation.
HP's lichtste mobiele workstation –
de nieuwe HP ZBook 14™ bevat
indrukwekkende professionele
3D-graphics. Dit uiterst dunne,
aanpasbare workstation is licht
genoeg om mee te nemen en
voldoende krachtig en
betrouwbaar om de hele dag te
werken.
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HP raadt Windows aan.
Uitzonderlijk innovatief.
Nu beschikt u overal over krachtige computerfunctionaliteit. Het fraaie, innovatieve design maakt indruk –
onderweg, op locatie bij klanten en in andere kantoren. 's Werelds eerste Ultrabook™1 workstation zet een nieuwe
standaard voor mobiel computergebruik.
Consolideer uw workstationresources en maak overal, vanaf elke computer verbinding. Dankzij de HP Remote
Graphics software (RGS)2 kunt u met collega's samenwerken of buiten kantoor gebruikmaken van de krachtige
servers en workstations op kantoor.
Navigeer door ontwerpen, blader door foto's en zoom in of start uw technische applicaties eenvoudig door te
swipen. Op een optioneel handig 10-punts multi-touchscherm heeft u alles bij de hand.3,4
Gemaakt voor prestaties.
HP's mobiele workstation met de nieuwste 4e generatie Intel® Core™ i5 of i75 processoren biedt de juiste balans
tussen energiezuinigheid en solide prestaties. Ideaal voor professionele gebruikers die een mobiel workstation met
een lange batterijlevensduur zoeken.
Zie alle details in uw werk. Met de nieuwste AMD Firepro™ grafische ISV-certificeringen en Eyefinity-technologie
kunt u meerdere schermen aansluiten op één grafische kaart.
Optimaliseer deze HP ZBook voor topprestaties. HP Performance Advisor6 voorziet uw systeem van de nieuwste
instellingen en drivers om de prestaties te maximaliseren.
Het workstation biedt krachtige grafische prestaties als u die nodig hebt en een langere batterijlevensduur wanneer
u met lichtere grafische applicaties werkt. Hybride grafische applicaties worden automatisch en naadloos
ondersteund.
Echte mobiele workstationbetrouwbaarheid.
Onze mobiele workstations worden tijdens het HP Total Test proces 115.000 uur lang getest en ook
ISV-certificeringen waarborgen dat de HP ZBook 14 een betrouwbare zakelijke machine is.
Intelligent gebouwd.
Geen gereedschap nodig. Het HP Easy Access mechanisme biedt snel toegang tot de hardware voor
servicedoeleinden en om componenten te upgraden.
Zet snel en gemakkelijk uw data over en sluit apparaten aan. Dit mobiele workstation bevat een groot aantal
poorten, waaronder USB 3.0-poorten, DisplayPort 1.2, een mediakaartslot en meer.
Met een optioneel stijlvol backlit-toetsenbord kunt u onder alle lichtcondities zien wat u typt.4
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Besturingssysteem

Windows 8 Pro 64
Windows 7 Professional (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8 Pro)
Windows 7 Professional 64
Windows 7 Professional 32
FreeDOS

Processorfamilie

Intel® Core™ i7 processor; Intel® Core™ i5 processor

Processor

Intel® Core™ i7-4600U met Intel HD Graphics 4400 (2,1 GHz, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-4300U met Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz, 3 MB
cache, 2 cores); Intel® Core™ i5-4200U met Intel HD Graphics 4400 (1,6 GHz, 3 MB cache, 2 cores)

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen

Tot 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Geheugenslots: 2 SODIMM

Interne opslag

500 GB tot 750 GB SATA (7200-rpm)
tot 1 TB SATA (5400-rpm)
tot 500 GB SATA SED (7200-rpm)
180 GB tot 512 GB SATA SSD
tot 256 GB SATA SE SSD
tot 120 GB M.2 SSD

Scherm

35,56-cm (14-inch) diagonaal LED-backlit HD+ SVA eDP ontspiegeld (1600 x 900); 35,56-cm (14-inch) diagonaal LED-backlit HD+ SVA eDP ontspiegeld +
touch (1600 x 900); 35,56-cm (14-inch) diagonaal LED-backlit FHD UWVA eDP ontspiegeld + PSR (1920 x 1080)

Video

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 4400; Discrete: AMD FirePro M4100 (1 GB GDDR5 gereserveerd)

Audio/Visueel

DTS Studio Sound HD audio (alleen Windows besturingssystemen); Geïntegreerde stereoluidsprekers; Ingebouwde microfoon (dual-array microfoons
indien uitgerust met de optionele webcam); Volumedempknop, functietoetsen om het volume te regelen; Combo microfooningang/stereo
hoofdtelefoonuitgang

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

HP hs3110 HSPA+ mobiel breedband; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G mobiel breedband; Intel 802.11b/g/n; Intel dual-band Wireless-AC 7260 802.11ac (2
x 2) WiFi en Bluetooth 4.0 combo; Intel dual-band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi en Bluetooth 4.0 combo; Intel dual-band Wireless-N
7260NB 802.11a/b/g/n (2 x 2) WiFi

Communicatie

Geïntegreerde Intel I218-LM Gigabit netwerkinterface (10/100/1000)

Uitbreidingsslots

1 Secure Digital; 1 Smart Card-lezer

Poorten en connectoren

3 USB 3.0; 1 USB 3.0 opladen; 1 DisplayPort; 1 stereo microfooningang/hoofdtelefoonuitgang, combo; 1 netvoeding; 1 RJ-45; 1 dockingconnector; 1 VGA;
1 tweede accuconnector

Invoerapparaat

Morsbestendig toetsenbord met vochtafvoer
Touchpad met aan/uitknop, twee-weg scrollen, bewegingen, twee knoppen; Pointstick met twee extra pointstick-knoppen; Touchpad met Image sensor
720p HD webcam (op geselecteerde modellen)

Software

HP Recovery Manager; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics software (voorgeladen); HP Support Assistant; HP Client Security; HP
Hotkey-ondersteuning; HP Wireless Hotspot (alleen Windows 8); HP Connection Manager (alleen Windows 7); HP GPS en locatie (geselecteerde modellen –
alleen Windows 7); Adobe® Flash Player (alleen Windows 7); Koop Office; Microsoft Security Essentials; CyberLink Power DVD; CyberLink Power2Go; PDF
Complete Corporate Edition; Skype

Beveiliging

Standaard: HP Client Security (alleen Windows 7 en 8); HP vingerafdruksensor (optioneel); HP Sure Start; Geïntegreerde Smart Card-lezer; Enhanced
Pre-Boot Security (meerdere gebruikers en factoren); HP Spare Key (te configureren door de gebruiker); One-Step Logon; Voor Common Criteria EAL4+
Augmented gecertificeerde discrete TPM 1.2 ingebouwde beveiligingschip; Oog voor veiligheidsslot; Ondersteuning voor Intel AT; Optioneel: Computrace
met GPS-tracking (moet apart worden aangeschaft, abonnement is vereist)

Afmetingen

23,7 x 2,1 x 33,9 cm

Gewicht

1,59 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Omgevingsspecificaties

Laag halogeen

Voeding

Externe 65-Watt Smart netadapter

Type batterij

HP Long Life 3-cels (24-Watt/u) polymerenbatterij; HP Long Life 3-cels (50-Watt/u) polymeren/prismatische batterij

Garantie

3 jaar garantie met carry-in service (haal- en brengservice in sommige landen) (upgrades worden apart verkocht); 3 jaar garantie op HP Long Life battery
(alleen beschikbaar bij 3 jaar platformgarantie)
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP 65-Watt Smart
reis-netadapter

Netadapters van HP leveren stroom voor uw notebook en laden tegelijkertijd de interne accu op. Deze adapters voorzien
uw notebook ook buiten kantoor of onderweg van stroom. De HP 65-Watt Slim Travel Adapter is ideaal voor
internationale reizigers of mensen die altijd onderweg zijn. De adapter is 40% dunner dan de standaard 65-Watt adapter
en bevat een handige USB-poort om andere accessoires op te laden tijdens het werk. Vier internationale adaptersterkers
zorgen dan de Slim Travel Adapter overal werken waar u bent. Een stijlvolle beschermende draagtas houdt alles bij
elkaar.

Bestelnr.: AU155AA

HP 2013 UltraSlim
dockingstation

Creëer snel en gemakkelijk een gebruiksklare werkplek met meer scherm-, netwerk- en apparaataansluitingen met het
HP 2013 UltraSlim dockingstation, een simpel dock waarin geselecteerde ultraplatte HP EliteBook notebook pc's met één
klik op hun plaats schuiven.

Bestelnr.: D9Y32AA

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.

HP Business Slim Top Load
tas

De HP Business Slim Top Load tas is een compacte, stijlvolle en duurzame tas voor de schitterende, dunne HP Business
notebooks (met een scherm tot 14,1 inch diagonaal).

HP Touch-to-Pair muis

Met 's werelds eerste NFC (Near Field Communication) draadloze muis, die direct verbinding maakt met uw
Bluetooth®-compatibele tablet of Ultrabook™, werkt u flexibeler, beschikt u over meer functionaliteit en blijft uw
werkplek opgeruimd.*

Bestelnr.: H4D73AA

Bestelnr.: H5M91AA

Bestelnr.: H6E52AA

3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: U4414E
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Voetnoten
Niet alle configuraties kwalificeren als Ultrabook™.; 2 Voor HP Remote Graphics software is Windows en een internetverbinding vereist.; 3 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8. Mogelijk zijn een
hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com.; 4 Wordt apart of als add-on verkocht.; 5
Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Voor 64-bits computergebruik op
Intel®-architectuur is een computer nodig met een processor, chipset, BIOS, besturingssysteem, stuurprogramma's en toepassingen die de Intel® 64-architectuur ondersteunen. De processor werkt niet (ook niet als
32-bits processor) zonder een BIOS dat Intel® 64 ondersteunt. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie.; 6 Voor HP Performance Advisor zijn Windows en een internetverbinding
vereist.
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Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De enige garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de
betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische
of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart
aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige handelsmerken
zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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