Taulukot

HP EliteBook Folio 1040 G1 -kannettava
Kaikki, mitä yrityskäyttöön tarkoitettu Ultrabook™ tarvitsee.
Tämä tyylikäs HP EliteBook on tähän
mennessä ohuin yrityskäyttöön
tarkoitettu Ultrabook™-laitteemme .
HP Elitebook Folio 1040 on täynnä
yritystason ominaisuuksia
(esimerkkeinä telakointimahdollisuus
ja ensiluokkainen suojaus), jotka
takaavat tuottavuutesi ja tietojesi
suojauksen.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
Kanna vähemmän. Tee enemmän.

● Vain 15,9 mm:n paksuinen tietokone on ohuin EliteBookimme tähän mennessä. Voit valita 3 mm:n teräväpiirtoisen tai
täysteräväpiirtoisen5 näytön, jonka liikuteltavuus on Ultrabookille™16 ominaisen hyvä.
● Osallistu videoneuvotteluihin ja verkkopohjaisiin koulutuksiin sekä nauti videoiden suoratoistosta7 ja erinomaisesta
äänenlaadusta DTS Studio Sound -äänen ja kaiuttimien ansiosta.
● Saat enemmän aikaan hämärässä, ja lisäksi sinun ei tarvitse huolehtia vähäisistä roiskeista, sillä taustavalaistu näppäimistö on
myös roiskeenkestävä.

Suojaus, johon voit luottaa.

● HP Sure Start2 palauttaa tuottavuuden ja vähentää IT-tukipuheluita BIOS-hyökkäys- tai -vahingoittumistilanteessa.
● Pidä tuottavuus korkeana ja käyttökatkot vähäisinä automaattisten HP BIOSphere -toimintojen avulla.8
● Voit suojata tiedot, laitteet ja henkilötiedot HP:n vaivattomalla Client Security9 -ohjelmistopaketilla, johon kuuluu HP Drive
Encryption -salaus,3 HP Secure Erase -poisto-ominaisuus sekä HP Device Access Manager -käytönhallinta ja sen
Just-in-Time-todennus.10
● Sormenjäljenlukija6 ja sisäinen älykortin lukulaite6 auttavat pitämään identiteettisi turvassa.

Todellinen tehopakkaus.

● SSD-aseman ansiosta pääset alkuun muutamassa sekunnissa. Nauti neljännen sukupolven Intel® Dual-Core™ -suorittimien
nopeista vasteajoista.13
● Käytä internetiä ja sähköpostia yhä useammista paikoista lisävarusteena saatavan sisäisen HP:n mobiililaajakaistan kautta (3G ja
4G LTE).14
● Erikseen hankittavalla HP UltraSlim -sivutelakointiasema6 voit yhdistää lisälaitteet ja tulostimet ilman, että yksittäisten osien
yhdistämisestä on huolehdittava.
● Nauti HP:n uudesta usean eleen kosketuslevystä, jota voit ohjata älypuhelimesta tai taulutietokoneesta tutuilla eleillä.
● Työskentele huoletta ilman huolta akun lataamistarvetta jopa 12 tunnin akun keston ansiosta.4

Kestävä ja luotettava

● HP EliteBook Folio 1040 on läpäissyt seuraavat MIL-STD 810G -testit15: pudotus, käyttöön liittyvä isku, tärinä, pöly, kosteus,
korkeus, korkeat ja matalat lämpötilat sekä lämpötilan nopea vaihtelu.

Kosketuksen voimaa.

● Nauti valinnaisen kosketusnäytön17 intuitiivisesta ohjauksesta, jonka saat kaiken irti Windows 8.1 -käyttöjärjestelmästä.18
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Taulukko teknisistä tiedoista

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 8.1 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 7 Professional 32 (saatavilla Windows 8.1 Pro 64 - version muunto-oikeuksien kautta)2
Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8.1 Pro 64 - version muunto-oikeuksien kautta)2
Windows 7 Professional 322,3
Windows 7 Professional 642,3
FreeDOS
Prosessorituoteperhe4

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

Saatavilla olevat suorittimet4

Intel® Core™ i7-4600U -suoritin ja Intel HD 4400 -grafiikkasuoritin (2,1 GHz, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i5-4300U -suoritin ja Intel HD 4400 -grafiikkasuoritin (1,9 GHz,
3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i5-4200U -suoritin ja Intel HD 4400 -grafiikkasuoritin (1,6 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Mobile Intel® QM87

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM5

Muistipaikat

1 SODIMM

Sisäinen tallennustila

128 Gt enintään 256 Gt SATA SSD6,20

Näyttö

Lävistäjältään 35,56 cm:n (14") LED-taustavalaistu, heijastamaton, litteä, HD+ SVA -näyttö (1 600 × 900); Lävistäjältään 35,56 cm:n (14") LED-taustavalaistu, ohut, heijastamaton
UWVA-täysteräväpiirtonäyttö (1 920 × 1 080)12

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD 4400 -näytönohjain12

Ääni

HD-ääni DTS Studio Sound -äänentoistolla; Sisäiset stereokaiuttimet; Näytön sisäinen kahden mikrofonin järjestelmä; Kaiuttimen vaimennuspainike; näppäimet
äänenvoimakkuuden säätämiseen; Headphone/Microphone-yhdistelmäliitin12

Langattomat tekniikat

HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ -mobiililaajakaista; HP hs3110 HSPA+ -mobiililaajakaista; Intel 802.11a/b/g/n (2×2); Intel 802.11a/b/g/n ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; Intel
802.11a/b/g/n (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä7,9,10,11

Tietoliikenne

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

Laajennuspaikat

1 mikro-SD-kortti

Portit ja liittimet

Verkkovirtaliitäntä; DisplayPort-liitäntä; telakkaliitäntä; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; USB 3.0 -portti; USB 3.0 -latausportti;

Syöttölaite

Läikkyviltä nesteiltä suojattu taustavalaistu näppäimistö
ForcePad™

Web-kamera

720p:n HD-web-kamera (joissakin malleissa)12

Saatavilla olevat ohjelmistot

Osta Office; HP Connection Manager (Window 7); HP:n langaton yhteyspiste; HP Mobile Connect (vain EMEA); HP PageLift (vain Windows 8.1 -järjestelmät); HP Palautuksenhallinta;
HP Support Assistant; HP ePrint; Lync Optimized13

Suojauksen hallinta

HP Trust Circles, vakioversio; HP Client Security; HP:n sormenjälkitunnistin; Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru; Integroitu älykortinlukija; Koko aseman salaus; Microsoft Security Essentials;
Turvalukkopaikka15

Virta

Smart-verkkolaite, 45 W
Ensisijainen: 6-kenn. (42 Wh:n) Long Life -polymeeri

Mitat

13,31×9,19×0,63 tuumaa; 33,8×23,35×1,59 cm

Paino

Peruspaino 3,3 paunaa; Peruspaino 1,49 kg

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -hyväksyntä
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP 2013 UltraSlim
-telakointiasema

Laajenna näyttö-, verkko- ja laiteliitettävyys nopeasti ja helposti niin, että voit mukauttaa aina valmiina olevan
työaseman HP 2013 UltraSlim -telakointiasemalla, joka on yksinkertainen yhden napsauksen sivuunliu'utettava telakka
tietyille ultraohuille HP EliteBook -kannettaville.

Tuotenumero: D9Y32AA

HP ulkoinen USB DVDRW
-asema

Yhdistä HP:n ulkoinen USB DVD/RW mihin tahansa tietokoneen vapaaseen USB-porttiin, jotta saat heti luku- ja
kirjoitusoikeuden optisiin tallennusvälineisiin.

HP:n huippuohut
avainkaapelilukko

Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

Ohut HP Business -kotelo,
päältä avattava

HP Business Slim Top Load -laukku on kompakti, tyylikäs ja kestävä laukku, joka on suunniteltu tyylikkäille ja kevyille HP:n
ohuen profiilin yrityskannettaville (lävistäjältään enintään 14,1 tuuman näytöt).

HP Touch to Pair -hiiri

Joustavuus ja toimivuus paranevat ja työtila pysyys siistinä, kun käytössä on maailman ensimmäinen NFC-tekniikkaan
perustuva langaton hiiri, joka muodostaa yhteyden Bluetooth®-tekniikalla varustettuun taulutietokoneeseen tai
Ultrabookiin™ välittömästi.*

Tuotenumero: F2B56AA

Tuotenumero: H4D73AA

Tuotenumero: H5M91AA

Tuotenumero: H6E52AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U4414E
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Viestin alaviitteet
1 Edellistä HP EliteBook Foliota 16,1 % ohuempi ja 7,3 % kevyempi.

2 HP Sure Start on saatavissa vain EliteBook 800 series-, Workstation ZBook series- ja HP EliteBook Folio 1040 -tuotteiden kanssa.

3 Edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää. Tietojen käyttö on estetty ennen Drive Encryption -kirjautumista. Tietokoneen sammuttaminen tai siirtyminen lepotilaan aiheuttaa Drive Encryption -uloskirjautumisen, mikä estää pääsyn tietoihin.

4 HP:n suorittama Windows 8.1 -testaus sisältää täyden akun varauksen purkamisen samalla, kun suoritetaan seuraavassa lueteltujen sovellusten (jotka saattavat sisältyä tai olla sisältymättä tuotteeseesi) komentosarjoja: Adobe ® Acrobat Reader 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 ja WinZip® 10.0. Ennen testausta järjestelmä ladataan täyteen ja näytön kirkkaudeksi asetetaan
60 nitiä, automaattinen himmennys poistetaan käytöstä, langaton poistetaan käytöstä, valmiustila ja lepotila poistetaan käytöstä ja kaikki muut ohjelmat, apuohjelmat ja palvelut, jotka eivät ole tärkeitä tietokoneen toiminnan tai akun kestoajan testaamisessa,
suljetaan. Akun käyttöaika vaihtelee tietokoneen mallin, kokoonpanon, ladattujen sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä.
5 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.
6 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
7 Edellyttää internet-yhteyttä.
8 HP BIOSphere -ominaisuudet voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän ja kokoonpanon mukaan.
9 Edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää.
10 Katso menetelmien pääpiirteet National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisusta 800-88.
12 Jotkin tekniikan ominaisuudet, kuten Intel® Active Management Technology (AMT-tekniikka) ja Intel-virtualisointitekniikat, edellyttävät toimiakseen erikseen hankittavia muiden toimittajien ohjelmia. Tulevien Intel vPro -tekniikkaan perustuvien
”virtuaalilaitesovellusten” saatavuus määräytyy ohjelmistovalmistajien toiminnan mukaan. Edellytyksenä Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä.
13 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin,
piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
14 Laajakaista on määritettävä tehtaalla ja edellyttää erikseen hankittua palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavilla
kaikkiin-tuotteisiin tai kaikissa maissa.
15 MIL-STD-testaus on meneillään, mutta sillä ei pyritä osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa.
16 Kaikkia kokoonpanoja ei katsota Ultrabookiksi.
17 HP:n kosketusnäyttö myydään erikseen tai lisälaitteina. Kosketusnäyttö nostaa painon 3,72 kg:aan ja leveyden 17,1 mm:iin.
18 Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmät saattavat edellyttää päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta Windows 8.1 -ominaisuuksia voidaan hyödyntää täysin. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.microsoft.com.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8.1 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimet ja/tai ohjelmisto, jotta kaikkia Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Katso http://windows.microsoft.com/fi-FI/
2 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Professional -ohjelmisto, ja järjestelmän mukana toimitetaan myös Windows 8.1 Pro -ohjelmiston lisenssi ja ohjelmat. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versiosta toiseen vaihtaminen
edellyttää yhden version asennuksen poistamista ja toisen asentamista. Jotta et menettäisi tietojasi, tee kaikista tiedoista (tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) varmuuskopiot ennen käyttöjärjestelmien poistamista ja asentamista.
3 Järjestelmä saattaa vaatia päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita voidakseen hyödyntää täysin Windows 7 -käyttöjärjestelmän ominaisuuksia. Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 7 -versioissa. Katso lisätietoja osoitteesta
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home.
4 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jonka suoritin,
piirilevysarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
5 Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan
käytettävissä.
6 Kiintolevyissä ja SSD-asemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmälevystä on varattu järjestelmän palautusohjelmistolle enintään 16 Gt (Windows 7) tai 30 Gt (Windows 8.1).
7 Langaton tukiasema ja internet-yhteys ovat pakollisia, mutta ne eivät sisälly toimitukseen. Julkisten liityntäpisteiden saatavuus on rajoitettu.
9 Bluetooth ™ 4.0 on saatavilla vain Windows 8.1-käyttöjärjestelmässä.
10 802.11 ja Bluetooth -yhdistelmät myydään erikseen tai lisävarusteena.
11 Mobiililaajakaista myydään erikseen tai lisävarusteena.
12 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.
13 Langattomien yhteyspisteiden käyttö edellyttää toimivaa internet-yhteyttä ja erikseen hankittavaa tiedonsiirtosopimusta. Kun HP:n langaton yhteyspiste on käytössä, laitesovellukset käyttävät yhteyspisteen tiedonsiirtosopimusta. Langattoman yhteyspisteen
tiedonsiirrosta saatetaan periä lisämaksuja. Tarkista tiedonsiirtosopimuksesi tiedot palveluntarjoajalta. Edellyttää Windows 8.1 -käyttöjärjestelmää.
14 Edellyttää verkkoyhteyttä HP:n verkkoyhteyttä käyttävään tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä (luettelo kelvollisista tulostimista, tuetuista asiakirjoista ja kuvatyypeistä sekä muista HP ePrint -tulostinta koskevista tiedoista on saatavilla osoitteessa
www.hp.com/go/eprintcenter). Edellyttää valinnaista laajakaistamoduulia. Laajakaistan käyttö edellyttää erillisen palvelusopimuksen hankintaa. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Datasopimus saattaa olla tarpeen hankkia erikseen, tai
sen käytöstä saatetaan veloittaa. Tulostusajat ja yhteysnopeudet saattavat vaihdella.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Hyödynnä HP:n taloudelliset palvelut

HP:n taloudellisten palvelujen voit ottaa käyttöön innovatiivisia tekniikoita, jotka lisäävät yrityksen arvoa ja auttavat erottumaan kilpailijoista. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
puutteista. Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 8.1:n versioissa. Järjestelmät saattavat vaatia uusia ja/tai erikseen ostettavia laitteita
voidakseen hyödyntää täysin Windows 8.1:n ominaisuuksia. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/windows.
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