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HP EliteBook Folio 1040 bærbar PC
Alt en Ultrabook™ for forretningsdrivende skal være
Denne elegant utformede HP
EliteBook er vår tynneste
Ultrabook™ til nå. HP Elitebook Folio
1040 er fullpakket med funksjoner i
storbedriftsklasse, som
dokkingfunksjonalitet og førsteklasses
sikkerhet for å holde deg produktiv og
dataene trygge.
16
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HP anbefaler Windows.
Bær mindre. Gjør mer.

● Den er bare 15,9 mm tykk og er vår tynneste EliteBook til nå. Velg mellom en 3 mm HD- eller FHD5-skjerm med all mobiliteten
du forventer fra en Ultrabook.™16
● Delta i videokonferanser og nettbasert opplæring eller streaming av video7 med jevn lydkvalitet, takket være DTS Studio Sound
og høyttalerne på den bærbare PCen.
● Få gjørt mer i dårlig belysning og bekymre deg mindre for søl med det bakbelyste, sølbestandige tastaturet.

Sikkerhet som du kan stole på.

● HP Sure Start2 gjenoppretter produktivitet og reduserer antall henvendelser til IT-støtte hvis det skulle oppstå angrep eller skade
på BIOS.
● Hold produktiviteten høy og nedetiden lav med de automatiserte funksjonene i HP BIOSphere.8
● Sikre data, enheter og identiteter med HPs problemfrie Client Security-portefølje9, inkludert HP Drive Encryption,3 HP Device
Access Manager med Just In Time Authentication, og HP Secure Erase.10
● En fingeravtrykksleser6 og integrert smartkortleser6 hjelper deg med å beskytte identiteten din.

Produktiv kraftpakke.

Kom i gang i sekunder med en SSD-disk. Gled deg over responsen til fjerde generasjon Intel® Dual-Core™-prosessorer.13
Få tilgang til Internett og e-post på flere steder med integrert HP Mobilt bredbånd (tillegg) med trådløst 3G og 4G LTE.14
Bruk HP UltraSlim sidedokkingstasjon (tillegg)6 til å koble til tilbehør og skrivere uten tungvint tilkobling av enkeltkomponenter.
Gled deg over HPs nye berøringsmatte for flere bevegelser som lar deg bruke bevegelser som på en smarttelefon eller et
nettbrett.
● Jobb deg gjennom prosjekter uten å bekymre deg om opplading, med opptil 12 timer batteridriftstid.4
●
●
●
●

Holdbar og pålitelig

● HP EliteBook Folio 1040 består MIL-STD 810G-testing15 for fall, funksjonelle støt, vibrasjon, støv, fuktighet, høyde over havet, høy
og lav temperatur og temperatursjokk.

Kraften i berøring.

● Gled deg over den intuitive kontrollen fra berøringsskjermen17 (tillegg) som gjør at du får mest mulig ut av Windows 8.1.18
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HP EliteBook Folio 1040 bærbar PC
Spesifikasjonstabell

HP anbefaler Windows.

Tilgjengelig operativsystem

Windows 8.1 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 322,3
Windows 7 Professional 642,3
FreeDOS

Prosessorfamilie4

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

Tilgjengelige prosessorer4

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

Brikkesett

Mobile Intel® QM87

Maksimalt minne

Inntil 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM5

Minnespor

1 SODIMM

Internt lager

128 GB inntil 256 GB SATA SSD6,20

Skjerm

35,56 cm (14") (diagonalt) LED-bakbelyst HD+ antirefleks SVA flatskjerm (1600 x 900); 35,56 cm (14") (diagonalt) LED-bakbelyst FHD antirefleks UWVA tynn (1920 x 1080)12

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 440012

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound; Integrerte stereohøyttalere; To integrerte mikrofoner i skjermen; Knapp for demping av høyttaler; funksjonstaster for volum opp og ned; Kombinert
port for hodetelefoner/mikrofon12

Trådløsteknologi

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

Kommunikasjon

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

Utvidelsesspor

1 microSD

Porter og kontakter

1 vekselstrøm; 1 DisplayPort; 1 dokkingkontakt; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 USB 3.0; 1 USB 3.0 lading

Innenhet

Sølbestandig bakbelyst tastatur med drenering
ForcePad™

Webcam

720p HD-webkamera (enkelte modeller)12

Tilgjengelig programvare

Kjøp Office; HP Connection Manager (Windows 7); HP Wireless HotSpot; HP Mobile Connect (bare EMEA); HP PageLift (bare systemer med Windows 8.1); HP Recovery Manager; HP
Support Assistant; HP ePrint; Lync Optimized13

Sikkerhetsadministrasjon

HP Trust Circles Standard; HP Client Security: HP fingeravtrykksleser; TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke; Integrert smartkortleser; Full Volume Encryption; Microsoft Security
Essentials; Spor for sikkerhetslås15

Strøm

45 W smart strømadapter
Primært: 6-cellers (42 Wt) polymer HP Long Life

Mål

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

Vekt

Starter på 3,3 pund; Starter på 1.49 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifisert
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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 2013 UltraSlim
forankringsstasjon

Utvid skjerm-, nettverks- og enhetstilkoblingen raskt og enkelt for å tilpasse en arbeidsplass som alltid er klar, med HP
2013 UltraSlim forankringsstasjon, en enkel, ett-klikks forankringsstasjon som skyves inn i utvalgte supertynne HP
EliteBook bærbare PCer.

Produktnummer: D9Y32AA

HP ekstern USB
DVDRW-stasjon

Koble HP ekstern USB DVD/RW-stasjonen til en ledig USB-port på PCen for å få umiddelbar lese-/skrivetilgang til optisk
medier.

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP Business tynn toppmatet
veske

HP Business tynn veske med toppåpning er en kompakt, stilig og holdbar veske som er utformet for de elegante og lette
HP bærbare kontor-PCer med tynn profil (opptil 14,1 tommer (diagonalt) skjerm).

HP Touch to Pair mus

Få mer fleksibilitet og funksjonalitet, og hold arbeidsplassen ryddig, med verdens første trådløse NFC-mus (Near Field
Communication) som umiddelbart sammenkobler og kobler til en Bluetooth®-aktivert tavle-PC eller Ultrabook™.*

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U4414E
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HP anbefaler Windows.

Fotnoter
1 16,1 prosent tynnere og 7,3 prosent lettere enn forrige HP EliteBook Folio.

2 HP Sure Start er bare tilgjengelig på EliteBook 800- og Workstation ZBook-serien og HP Elitebook Folio 1040.

3 Krever Windows. Data beskyttes før Drive Encryption-pålogging. Hvis du slår av PCen eller setter den i dvalemodus, logges du av Drive Encryption og datatilgang hindres.

4 Windows 8.1-testing utført av HP som består av full batteriutlading mens du utfører en serie produktivitetsskript mot følgende programmer (som kan være eller er ikke inkludert i det aktuelle produktet): 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 testing var systemet fullt oppladet og konfigurert med en skjermlysstyrke på 60 nit, trådløst
av, og automatisk dimming, hvilemodus og dvalemodus og alle andre programmer, verktøy og tjenester som ikke er nødvendige for kjøring av datamaskinsystemet eller batteridriftstidstesten, var deaktivert. Batteriets driftstid vil variere, avhengig av
produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og med bruk.
5 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
6 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
7 Krever Internett-tilgang.
8 HP BIOSphere-funksjoner kan variere avhengig av PC-plattform og konfigurasjon.
9 Krever Windows.
10 For metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.
12 Noe funksjonalitet i denne teknologien, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidig «virtuelt utstyr◄-anvendelser av Intel vPro-teknologi er
avhengig av tredjeparts programvareleverandører. Microsoft Windows kreves.
13 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin
med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
14 Bredbånd må være fabrikkonfigurert og krever en tjenestekontrakt som kjøpes separat. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og
andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle land.
15 MIL-STD-testing venter og er ikke beregnet på å demonstrere egnethet for kravene i DOD-kontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene.
16 Ikke alle konfigurasjoner kan kvalifiseres som en Ultrabook.
17 HP-berøringsskjerm selges separat eller som en tilleggsfunksjon. Berøringsskjerm øker vekten til 3,72 pund og bredden til 17,1 mm.
18 Det er ikke alle funksjoner som er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8.1. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 8,1 fullt ut. Se
http://www.microsoft.com.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8.1. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 8.1 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/.
2 Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, og har også lisens og medier for Windows 8.1 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du

avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
3 Dette systemet kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å få fullt utbytte av Windows 7-funksjonalitet. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver av Windows 7. Se http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home for
detaljer.
4 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin
med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
5 Maksimal minnekapasitet forutsetter 64-bits Windows-operativsystemer eller Linux. Med 32-bits Windows-operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
6 For harddisker og halvlederstasjoner (SSD): GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 30 GB (for Windows 8,1) diskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
7 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
9 Bluetooth™ 4.0 er bare tilgjengelig for operativsystemet Windows 8.1.
10 Kombinert 802.11 + Bluetooth selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
11 Mobilt bredbånd selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
12 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
13 Programmet for trådløse soner krever en aktiv Internett-forbindelse og et separat dataabonnement. Programmer på enheten vil fortsatt fungere og bruke samme dataabonnement som den trådløse sonen mens HP Wireless Hotspot er aktivt. Databruk i
trådløse soner kan medføre ekstra kostnader. Sjekk abonnementsdetaljer hos tjenesteleverandøren. Krever Windows 8.1.
14 Krever en Internett-tilkobling til HP webaktivert skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/eprintcenter). Krever bredbåndsmodul (tillegg).
Bruk av bredbånd krever en egen tjenestekontrakt. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og dekning i ditt område. Separat innkjøpte dataabonnementer eller brukskostnader kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan
variere.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om
www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene
som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle
tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8,1. Det kan hende at systemer krever oppgradert
og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 8,1 fullt ut. Se http://www.microsoft.com/windows for detaljer.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker for Intel
Corporation eller selskapets datterselskaper i USA og andre land/regioner. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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