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HP EliteBook Folio 1040 G1 bærbar pc
Alt det en Ultrabook™ til virksomheder bør være
Denne elegant designede HP
EliteBook er vores hidtil tyndeste
Ultrabook™ . HP Elitebook Folio 1040
er udstyret med funktioner i
erhvervsklasse som
docking-funktionalitet og
førsteklasses sikkerhed, der hjælper
med at holde dig produktiv og dine
data sikre.
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HP anbefaler Windows.
Bær på mindre. Udret mere.

● Med kun 15,9 mm er dette vores hidtil tyndeste EliteBook. Vælg mellem en skærm på 3 mm i HD eller FHD5 med al den mobilitet,
du forventer af en Ultrabook™.16
● Deltag i videokonferencer, webbaseret træning, eller stream videoer7 med en jævn lydkvalitet, takket være DTS Studio Sound og
dine notebook-højttalere.
● Nå mere i dæmpet belysning, og bekymr dig mindre over uheldigt spil, med det bagbelyste og spildresistente tastatur.

Sikkerhed, du kan stole på.

● HP Sure Start2 gendanner produktiviteten og reducerer opkaldene til it-helpdesk ved angreb mod eller ødelæggelse af BIOS.
● Hold produktiviteten oppe og nedetiden på lavt niveau med de automatiske funktioner i HP BIOSphere.8
● Beskyt data, enheder og identiteter med HP's problemfrie portefølje Client Security9, der omfatter HP Drive Encryption,3 HP
Device Access Manager med Just In time-godkendelse og HP Secure Erase.10
● En fingeraftrykslæser6 og integreret Smart Card-læser 6 hjælper dig med at beskytte din identitet.

Produktivt elværk.

● Kom i gang på få sekunder med et solid state-drev. Nyd den hurtige reaktion fra 4. generations Intel ® Dual-Core
™-processorer.13
● Få adgang til internet og e-mail flere steder med integreret mobilt bredbånd fra HP med 3G og 4G LTE14 som tilbehør.
● Brug tilbehøret HP UltraSlim side-dockingstation6 til at slutte tilbehør og printere uden besværet med at tilslutte
enkeltkomponenter.
● Du får HP's nye touchpad til multi-bevægelse, som gør, at du kan bruge de samme bevægelser som på en smartphone eller
tablet.
● Flyv igennem projekterne uden at bekymre dig om opladningen med op til 12 timers batterilevetid.4

Udholdende og pålidelig

● HP EliteBook Folio 1040 består MIL-STD 810G-test15 for fald, funktionsstød, vibration, støv, fugtighed, højde, høje og lave
temperaturer og ekstrem temperaturpåvirkning.

Styrken ved berøringsteknologi.

● Oplev den brugervenlige berøringsskærm17 (tilbehør), som giver dig mulighed for at udnytte Windows 8.1 fuldt ud.18
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Tabel over specifikationer

HP anbefaler Windows.

OS

Windows 8.1 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 322,3
Windows 7 Professional 642,3
FreeDOS

Processorfamilie4

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

Tilgængelige processorer4

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

Chipsæt

Mobile Intel® QM87

Maksimal RAM

Op til 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM5

Hukommelsessokler

1 SODIMM

Internt lager

128 GB op til 256 GB SATA SSD6,20

Skærm

35,56 cm (14") (diagonal) lysdiodebagbelyst, refleksfri HD+ SVA flad (1600 x 900; 35,56 cm (14") (diagonal) lysdiodebagbelyst refleksfri FHD UWVA slank (1920 x 1080)12

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD-grafikkort 440012

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound; Integrerede stereohøjttalere; Integreret dual array-mikrofoner placeret i skærmen; Knap til slukning af højttaler; funktionstaster til lyd op og ned;
Kombinationsport til hovedtelefon/mikrofon12

Trådløse teknologier

HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ mobilt bredbånd; Mobilt HP hs3110 HSPA+-bredbånd; Intel 802.11a/b/g/n (2x2); Kombination af Intel 802.11a/b/g/n og Bluetooth 4.0; Kombination af
Intel 802.11a/b/g/n (2x2) og Bluetooth 4.07,9,10,11

Kommunikation

Intel I218-LM GbE (10/100/1000 NIC)

Udvidelsessokler

1 mikro-SD

Porte og stik

1 vekselstrømsstik; 1 DisplayPort; 1 dockingstik; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 USB 3.0; 1 USB 3.0-opladning

Inputenhed

Spildresistent, bagbelyst tastatur med dræn
ForcePad™

Webcam

720p HD-webcam (visse modeller)12

Tilgængelig software

Køb Office; HP Connection Manager (Windows 7); HP Wireless HotSpot; HP Mobile Connect (kun EMEA); HP PageLift (kun Windows 8.1 systemer); HP Recovery Manager; HP Support
Assistant.; HP ePrint; Lync Optimized13

Sikkerhedsstyring

HP Trust Circles Standard; HP Client Security; HP's fingeraftrykslæser; TPM 1.2 Embedded Security Chip; Indbygget SmartCard-læser; Fuld kryptering; Microsoft Security Essentials;
Holder til sikkerhedslås15

Strøm

45 W Smart lysnetadapter
Primært: 6-cellers Litium-Ion-batteri med lang levetid (42 W/t)

Mål

13,31 x 9,19 x 0,63"; 33,8 x 23,35 x 1,59 cm

Vægt

Fra 3,3 lb; Fra 1,49 kg

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-mærket
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 2013
UltraSlim-dockingstation

Hurtig og nem udvidelse af skærmen, netværket og enhedsforbindelserne, så du tilpasser en altid parat arbejdsplads
med den HP's ultraslanke 2013-dockingstation, som er et enkelt sidedæksel, der skydes ind med et klik, og som er
beregnet til udvalgte, ultraslanke HP EliteBook-notebook-pc'er.

Produktnummer: D9Y32AA

HP's eksterne USB
dvd/rw-drev

Det eksterne HP-USB-DVD/RW-drev tilsluttes en ledig USB-port på pc'en , så du får øjeblikkelig adgang til afspilning og
brænding af optiske medier.

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

Slank HP Business-taske
med topåbning

Den slanke HP Business-taske med topåbning er en kompakt, smart og holdbar taske, som er designet til de slanke og
lette bærbare HP Business-computere (skærme på op til 14,1" diagonalt).

HP Touch to Pair Mouse

Få ekstra fleksibilitet og funktionalitet, og hold din arbejdsplads fri for rod med verdens første trådløse NFC-mus (Near
Field Communication), der omgående kan bindes og oprette forbindelse til en Bluetooth®-kompatibel tablet-pc eller
Ultrabook™.*

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U4414E
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HP anbefaler Windows.

Fodnoter i beskeder
1 16,1 % tyndere og 7,3 % lettere end den tidligere HP EliteBook Folio.

2 HP Sure Start fås kun til produkterne i EliteBook 800 serien, Workstation ZBook serien og HP EliteBook Folio 1040.

3 Kræver Windows. Data er beskyttet før login på Drive Encryption. Hvis pc'en slukkes eller sættes i dvaletilstand, bliver man logget ud af Drive Encryption, og det forhindrer dataadgang.

4 Test med Windows 8.1 er udført af HP bestående af fuldstændig afladning af batteriet, mens der køres en serie af produktivitets-scripts mod følgende programmer (som måske eller måske ikke er inkluderet i dit bestemte produkt): Adobe ® AcrobatReader 7.0,

Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® Quicktime 7,1, Intervideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 2003 Pro, Microsoft® Project 2003 og Winzip® 10.0. Før testning var systemet fuldt opladet, og indstillet til at vise lysstyrken
på 60 nits, trådløs blev slået fra, og auto-nedtoning, pause- og dvaletilstand samt alle andre programmer, værktøjer og tjenester, der ikke var afgørende for at køre computerens systems- eller batteritidstest, blev deaktiveret. Batteriets levetid afhænger af
produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres med tid og brug.
5 Der kræves high definition-indhold (HD) for at kunne se billeder i høj opløsning.
6 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
7 Kræver internetadgang.
8 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af pc'ens platform og konfigurering.
9 Kræver Windows.
10 Angående metoderne, der er skitseret i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.
12 Visse funktioner i denne teknologi, f.eks. Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, kræver ekstra tredjepartssoftware for at kunne køre. Det er udbyderne af tredjepartssoftware, som bestemmer, om der udkommer "virtuelle
udstyrsprogrammer" til Intel vPro-teknologien. Microsoft Windows er påkrævet.
13 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor,
chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
14 Brug af bredbånd skal være en del af fabriksindstillingerne og kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø,
netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter eller i alle lande.
15 MIL-STD-testning er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav af U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultater er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold.
16 Det er ikke alle maskiner, der kan bære betegnelsen Ultrabook.
17 HP-berøringsskærm sælges separat eller som en alternativ funktion. Berøringsskærm øger vægten til 3,72 lbs og bredden til 17,1 mm.
18 Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8.1 fuldt ud. Se http://www.microsoft.com.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Se http://windows.microsoft.com/da-DK/
2 Windows 7 Professional-software er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og medier til Windows 8.1 Pro-software. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere

den ene version og dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, fotografier mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer for at undgå tab af data.
3 Dette system kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionerne i Windows 7 fuldt ud. Ikke alle funktioner findes i alle udgaver af Windows 7. Læs mere på
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home.
4 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt,
BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og applikationer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
5 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcebegrænsninger.
6 I forbindelse med harddiske og solid state-drev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) og op til 30 GB (Windows 8,1) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
7 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
9 Bluetooth™ 4.0 fås kun til operativsystemet Windows 8.1.
10 802.11 + Bluetooth-kombinationer sælges separat eller som tilbehør.
11 Mobilt bredbånd sælges separat eller som tilbehør.
12 Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i høj definition.
13 Den trådløse hotspotapplikation kræver, at der er oprettet forbindelse til internettet og anskaffet en separat dataplan. Når HP's trådløse hotspot er aktivt, vil applikationerne på selve enheden stadig fungere og anvende den samme dataplan som det trådløse
hotspot. Der kan blive pålagt ekstragebyrer for brug af data via trådløst hotspot. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om planens nærmere detaljer. Kræver Windows 8.1.
14 Der kræves internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over egnede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP
ePrint). Kræver bredbåndsmodul (tilbehør). Brug af bredbånd kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed og dækning i dit område hos din udbyder. Der opkræves evt. gebyr for separat købte dataplaner eller forbrug.
Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke
egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser
i dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at få
fuldt udbytte af funktionerne i Windows 8.1. Læs mere på http://www.microsoft.com/windows.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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