Podatkovni list

Prenosni računalnik HP EliteBook Folio
1040 G1
Vse, kar mora vključevati poslovni računalnik Ultrabook™
Elegantno oblikovan HP EliteBook je
naš najtanjši poslovni prenosnik
Ultrabook™ doslej. HP Elitebook
Folio 1040 ima vrhunske funkcije, kot
sta zmogljivost priklopa in prvovrstna
varnost, s katerimi boste ostali
produktivni, vaši podatki pa bodo
varni.
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HP priporoča Windows.
Prenašajte manj. Naredite več.

● To je naš do sedaj najtanjši računalnik EliteBook z debelino le 15,9 mm. Izberite med 3-mm zaslonom HD ali FHD5, ki zagotavlja
mobilnost, kakršno pričakujete od prenosnika Ultrabook.™16
● Sodelujte v videokonferencah, spletnih treningih ali predvajajte pretočne videoposnetke7 z izjemnim zvokom s tehnologijo DTS
Studio Sound in zvočniki prenosnika.
● Z osvetljeno tipkovnico, odporno proti tekočinam, opravite več dela pri šibki svetlobi in ne skrbite, če tipkovnico malo polijete.

Varnost, na katero se lahko zanesete.

● HP Sure Start2 povrne produktivnost in zmanjša število klicev na številko za podporo osebja IT v primeru okvare ali napada na
BIOS.
● S samodejnimi funkcijami tehnologije HP BIOSphere8 ohranite visoko produktivnost in kratek čas nedelovanja.
● Zaščitite podatke, naprave in virtualne identitete z izdelki iz zbirke HP Client Security9, vključno z orodji HP Drive Encryption,3 HP
Device Access Manager z možnostjo Just In Time Authentication in HP Secure Erase,10 ki so preprosta za uporabo.
● Bralnik prstnih odtisov6 in vgrajeni bralnik pametnih kartic6 pomagata zaščititi vašo identiteto.

Produktivna naprava.

● Z negibljivim diskom začnite z delom v le nekaj sekundah. Uživajte v odzivnosti 4. generacije procesorjev Intel® Dual-Core™.13
● Z dodatnim vgrajenim mobilnim širokopasovnim modulom HP s 3G in 4G LTE14 lahko z različnih mest dostopate do interneta in
e-pošte.
● Z izbirno stransko združitveno postajo HP UltraSlim6 povežite dodatno opremo in tiskalnike, pri tem pa se ne ukvarjajte s
priključevanjem posameznih komponent.
● Uživajte v novi HP-jevi sledilni ploščici s podporo za več dotikov, na kateri lahko uporabljate podobne gibe kot na pametnem
telefonu ali tabličnem računalniku.
● Akumulator z 12-urno vzdržljivostjo vam omogoča zaključevanje projektov brez potrebe po ponovnem polnjenju.4

Trpežen in zanesljiv

● Prenosnik HP EliteBook Folio 1040 je prestal preizkuse MIL-STD 810G15 glede odpornosti na padce, udarce, tresljaje, prah,
vlažnost, nadmorsko višino, visoko in nizko temperaturo ter temperaturne šoke.

Moč dotika.

● Uživajte v intuitivnem nadzoru na izbirnem zaslonu na dotik17, ki vam omogoča maksimalno izrabo operacijskega sistema
Windows 8.1.18
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Tabela specifikacij

HP priporoča Windows.

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 8.1 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 7 Professional 32 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico iz operacijskega sistema Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 64 (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico z operacijskega sistema Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 322,3
Windows 7 Professional 642,3
FreeDOS

Družina procesorjev4

Procesor Intel® Core™ i7; Procesor Intel® Core™ i5

Razpoložljivi procesorji4

Intel® Core™ i7-4600U z grafično kartico Intel HD 4400 (2,1 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-4300U z grafično kartico Intel HD 4400 (1,9 GHz, 3 MB
predpomnilnika, 2 jedri); Intel® Core™ i5-4200U z grafično kartico Intel HD 4400 (1,6 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Mobile Intel® QM87

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM5

Pomnilniške reže

1 SODIMM

Notranji pomnilnik

128 GB največ 256 GB SATA SSD6,20

Prikaz

35,56-cm (14-palčni) ravni zaslon SVA z osvetlitvijo LED HD+ od zadaj in zaščito proti bleščanju (1600 x 900); 35,56-cm (14-palčni) tanki zaslon UWVA z osvetlitvijo LED FHD od
zadaj z zaščito proti bleščanju (1920 x 1080)12

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD Graphics 440012

Zvočna kartica

HD avdio s tehnologijo DTS Studio Sound; vgrajeni stereo zvočniki; vgrajeni dvojni mikrofon v zaslonu; gumb za izklop zvočnikov; funkcijski tipki za povečanje in zmanjšanje
glasnosti; kombinirana vrata za slušalke/mikrofon12

Brezžične tehnologije

Modul za mobilno širokopasovno povezavo HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+; Modul za mobilno širokopasovno povezavo HP hs3110 HSPA+; Priključek Intel 802.11a/b/g/n (2 x 2);
Kombinirani priključek Intel 802.11a/b/g/n in Bluetooth® 4.0; Kombinirani priključek Intel 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.07,9,10,11

Komunikacije

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

Razširitvene reže

1 microSD

Vrata in priključki

1 priključek za omrežno napajanje; 1 vrata DisplayPort; 1 priključek za združitev; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 vrata USB 3.0; 1 priključek za napajanje USB 3.0;

Vhodna naprava

Osvetljena tipkovnica s kanalčki za odtok, odporna na tekočine
ForcePad™

Spletna kamera

Spletna kamera 720p HD (izbrani modeli)12

Razpoložljiva programska oprema

Buy Office; HP Connection Manager (Windows 7); HP Wireless HotSpot; HP Mobile Connect (samo EMEA); HP PageLift (samo sistem Windows 8.1); HP Recovery Manager; HP
Support Assistant; HP ePrint; Lync Optimized13

Upravljanje varnosti

HP Trust Circles Standard; HP Client Security; HP-jev bralnik prstnih odtisov; vdelan varnostni čip TPM 1.2; vgrajen bralnik pametnih kartic; popolno šifriranje; Microsoft Security
Essentials; reža za varnostno ključavnico15

Napajanje

Pametni napajalnik 45 W
Primarni akumulator: 6-celični (42 WH) polimerski akumulator Long Life

Mere

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

Teža

Že od 2,87 kg (3,3 funta); Že od 1,49 kg

Ustreznost za električno
učinkovitost

Ustreza ENERGY STAR®
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HP priporoča Windows.

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Združitvena postaja HP
2013 UltraSlim

Hitro in preprosto razširite možnosti povezovanja zaslona, omrežja in naprav z združitveno postajo HP 2013 UltraSlim ter
tako po meri prilagodite delovno okolje, ki je vedno pripravljeno na uporabo. Postajo za izbrane ultratanke prenosne
računalnike HP EliteBook preprosto vstavite v stransko režo in nastavite z enim klikom.

Številka izdelka: D9Y32AA

Zunanji pogon HP USB
DVDRW

Povežite HP External USB DVD/RW v katera koli vrata USB na računalniku za takojšen bralni/zapisovalni dostop do
optičnega medija.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Torba HP Business Slim Top
Load

Torba HP Business Slim Top Load je kompaktna, modna in vzdržljiva torba, oblikovana za gladke in lahke poslovne
prenosnike tankega profila HP (z zasloni velikosti do 14,1 palca).

HP Touch to Pair Mouse

3-leta naslednji delovni dan
na domu

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Št
evilka izdelka: F2B56AA

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H5M91AA

Številka izdelka: H6E52AA

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo
Številka izdelka: U4414E
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Opombe k sporočilom
1 16,1 odstotka tanjši in 7,3 odstotke lažji od predhodnega prenosnika HP EliteBook Folio.

2 HP Sure Start je na voljo le na izdelkih EliteBook 800 series, Workstation ZBook series in HP EliteBook Folio 1040.

3 Potrebujete operacijski sistem Windows. Podatki so zaščiteni pred vpisom v orodje za šifriranje pogonov Drive Encryption. Če boste računalnik izklopili ali ga preklopili v stanje mirovanja, boste izpisani iz orodja Drive Encryption in dostop do podatkov bo

onemogočen.
4 Preizkus za Windows 8.1 je opravilo podjetje HP, pri čemer se je akumulator popolnoma izpraznil, za naslednje aplikacije pa so se izvajali produktivnostni skripti (te aplikacije so morda priložene vašemu izdelku ali tudi ne): 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 in Winzip® 10.0. Pred preizkusom je bil sistem povsem napolnjen, svetlost zaslona je bila
nastavljena na 60 nitov, brezžično delovanje izklopljeno, samodejna zatemnitev je bila onemogočena, onemogočene so bile tudi možnost mirovanja in spanja ter vse druge aplikacije, pripomočki in storitve, ki niso bili bistveni za izvedbo preizkusa računalniškega
sistema ali življenjske dobe akumulatorja. Življenjska doba akumulatorja je odvisna od modela izdelka, konfiguracije, naloženih aplikacij, funkcij, uporabe, brezžične funkcije in nastavitev upravljanja porabe energije. Največja zmogljivost akumulatorja se s časom in
uporabo zmanjša.
5 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
6 Naprodaj posebej ali kot dodatna funkcija.
7 Potrebujete dostop do interneta.
8 Funkcije HP BIOSphere se lahko razlikujejo glede na platformo in konfiguracijo osebnega računalnika.
9 Potrebujete operacijski sistem Windows.
10 Za metode, opisane v posebni publikaciji 800-88 Narodnega urada za standarde in tehnologijo.
12 Za delovanje nekaterih funkcij te tehnologije, kot sta Intel® Active Management in Intel Virtualization, je potrebna programska oprema drugih proizvajalcev. Razpoložljivost prihodnjih aplikacij »navideznih naprav« za tehnologijo Intel vPro je odvisna od drugih
ponudnikov programske opreme. Potrebujete operacijski sistem Microsoft Windows.
13 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba
računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost
se lahko razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za večjo zmogljivost.
14 Širokopasovna povezava mora biti tovarniško konfigurirana in je zanjo treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija razpoložljiva in dosegljiva na vašem območju. Hitrosti povezave se razlikujejo glede na lokacijo,
okolje, stanje omrežja in druge dejavnike. 4G LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
15 Preizkušanje pod oznako MIL-STD ni v teku in ni namenjeno prikazu ustreznosti glede zahtev pogodb z ameriškim ministrstvom za obrambo ali zahtev vojaške uporabe. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za delovanje v takšnih pogojih.
16 Vse konfiguracije niso opredeljene kot Ultrabook.
17 Zaslon na dotik HP je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek. Zaslon na dotik poveča težo na 1,68 kg (3,72 lbs) in širino na 17,1 mm.
18 V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows 8.1, boste morda potrebovali posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko
opremo. Podrobnosti poiščite na spletnem mestu http://www.microsoft.com.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8.1 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilniki in/ali programska

oprema. Oglejte si http://windows.microsoft.com/sl-SI/.
2 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 7 Professional, priložena pa sta mu tudi licenca in medij za programsko opremo Windows 8.1 Pro. Naenkrat lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows. Za preklapljanje
med različicama boste morali odstraniti eno in namestiti drugo različico. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov morate narediti varnostne kopije vseh podatkov (datoteke, fotografije itd.), da jih ne bi izgubili.
3 Ta sistem bo morda zahteval posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 7. V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 7 določene funkcije niso na voljo. Za podrobnosti glejte
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home.
4 Tehnologija Multi-Core je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma aplikacijam. Za 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® je nujna uporaba
računalniškega sistema s procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Zmogljivost
se lahko razlikuje glede na nastavitve strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
5 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows ali Linux. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo zaradi zahtev sistemskih virov.
6 Za trde in negibljive diske, GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 16 GB (Windows 7) in do 30 GB (Windows 8.1) prostora na sistemskem disku.
7 Za uporabo sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
9 Bluetooth™ 4.0 je na voljo samo v operacijskem sistemu Windows 8.1.
10 Kombinirani priključek 802.11 + Bluetooth je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek.
11 Mobilni širokopasovni modul je mogoče kupiti posebej ali kot dodatno funkcijo.
12 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
13 Aplikacija brezžične vroče točke zahteva dejavno spletno povezavo in podatkovno naročnino, ki se kupi ločeno. Ko je brezžična vroča točka HP Wireless Hotspot dejavna, aplikacije v napravi delujejo in uporabljajo isto podatkovno naročnino kot brezžična vroča
točka. Uporaba podatkov prek brezžične vroče točke lahko povzroči dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na ponudnika storitev. Zahteva sistem Windows 8.1.
14 Obvezna internetna povezava s spletnim tiskalnikom HP in registracija računa HP ePrint (za seznam primernih računalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti storitve HP ePrint obiščite www.hp.com/go/eprintcenter). Zahteva širokopasovni
modul po izbiri. Za uporabo širokopasovne povezave je treba skleniti ločeno storitveno pogodbo. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija razpoložljiva in dosegljiva na vašem območju. Morda boste morali plačati ločeno podatkovno naročnino ali stroške
uporabe. Časi tiskanja in hitrosti povezave se lahko razlikujejo.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah,
priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma
pomanjkljivosti v tem dokumentu. V nekaterih izdajah operacijskega sistema Windows 8.1 določene funkcije niso na voljo. Sistemi bodo morda zahtevali posodobljeno
in/ali posebej kupljeno strojno opremo za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8.1. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto
http://www.microsoft.com/windows.
Bluetooth je blagovna znamka svojega lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni
znamki družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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