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HP EliteBook Folio 1040 G1 Dizüstü Bilgisayar
İş amaçlı Ultrabook™ bilgisayarda olması gereken her şey
Bu şık tasarımlı HP EliteBook, bugüne
kadar ürettiğimiz en ince iş amaçlı
Ultrabook™ . HP Elitebook Folio
1040, yerleştirme istasyonu ve birinci
sınıf güvenlik gibi kurumsal
özellikleriyle verilerinizi güvende tutar,
üretken kalmanızı sağlar.
16

HP, Windows ürününü önerir.
Yükünüzü hafifletin. Daha fazla iş yapın.

● Sadece 15,9 mm kalınlığıyla, bugüne kadar ürettiğimiz en ince EliteBook. Bir Ultrabook™'dan bekleyeceğiniz taşınabilirlik
özelliklerini sunan 3 mm HD veya FHD5 ekranlar arasından seçim yapın.16
● DTS Studio Sound özelliği ve dizüstü bilgisayarınızın hoparlörleri sayesinde, video konferansları, web tabanlı eğitimleri ve video
akışları7 kusursuz bir ses kalitesinde takip edebilirsiniz.
● Aydınlatmalı ve sıvıya dayanıklı klavye sayesinde karanlık ortamlarda da rahatça çalışabilirsiniz, yanlışlıkla dökülen içeceklerle ilgili
endişelenmeniz de gerekmez.

Güvenebileceğiniz güvenlik.

● HP Sure Start2, bir BIOS saldırısı veya bozulma olması durumunda, üretkenliği geri yükler ve BT yardım masası çağrılarının sayısını
azaltır.
● HP BIOSphere'ın otomatik özellikleriyle verimliliğiniz daha yüksek, gereksiz harcanan zamanınız da daha az olacak.8
● HP Sürücü Şifreleme,3 Zamanında Kimlik Doğrulama içeren HP Aygıt Erişim Yöneticisi ve HP Güvenli Silme10 dahil olmak üzere,
HP'nin sorunsuz İstemci Güvenliği9 portföyü ile verilerin, aygıtların ve kimliklerin güvenliğini sağlayın.
● Parmak izi okuyucusu6 ve tümleşik Akıllı Kart Okuyucusu kimlik bilgilerinizin korunmasına yardımcı olur.

Üretken bir güç merkezi.

● Katı hal sürücüsü ile saniyeler içinde çalışmaya başlayın. 4. nesil Intel® Dual-Core™ işlemcilerin sunduğu performansın keyfini
çıkarın.13
● 3G ve 4G LTE özelliğine sahip isteğe bağlı tümleşik HP Mobil Geniş Bant ile çok daha fazla yerde Internet'e ve e-posta
uygulamalarına erişin14.
● Aksesuarlara ve yazıcılara, her bir bileşeni ayrı takmak yerine isteğe bağlı HP UltraSlim Yan Yerleştirme İstasyonu6'nu kullanarak
da bağlanabilirsiniz.
● HP'nin yeni çok noktadan dokunma özellikli dokunmatik yüzeyi, akıllı telefon ve tabletlerden alışkın olduğunuz hareketleri
bilgisayarınızda kullanmanıza olanak verir.
● 12 saate varan pil ömrü sayesinde şarj etme derdi olmadan projelerinize güç verin.4

Sağlam ve güvenilir

● HP EliteBook Folio 1040 düşmeler, işlevsel şoklar, titreşim, toz, nem, irtifa, yüksek/düşük sıcaklıklar ve sıcaklık şoku için MIL-STD
810G testlerinden15 geçmiştir.

Dokunmaktan gelen güç

● Windows 8.1'den en iyi sonuçları almanızı sağlayan İsteğe bağlı dokunmatik ekranın17 tadını çıkartın.18
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HP, Windows ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 8.1 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 7 Professional 32 (Windows 8.1 Pro 64 sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro 64 sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 322,3
Windows 7 Professional 642,3
FreeDOS

İşlemci ailesi4

Intel® Core™ i7 işlemci; Intel® Core™ i5 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler4

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

Yonga kümesi

Mobile Intel® QM87

Azami Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM5

Bellek yuvaları

1 SODIMM

Dahili Depolama

128 GB en fazla 256 GB SATA SSD6,20

Ekran

35,56 cm (14 inç) diyagonal boyutlu LED arkadan aydınlatmalı HD+ yansımasız SVA düz ekran (1600 x 900); 35,56 cm (14 inç) diyagonal boyutlu LED arkadan aydınlatmalı FHD
yansımasız UWVA ince (1920 x 1080)12

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Graphics 440012

Ses

DTS Studio Sound özellikli HP Ses; Tümleşik stereo hoparlörler; Ekranda yerleşik çift mikrofon dizisi; Hoparlör kapatma düğmesi; ses açma ve kısma için işlev tuşları;
Kulaklık/Mikrofon birleşik bağlantı noktası12

Kablosuz Teknolojileri

HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Mobil Geniş Bant; HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; Intel 802.11a/b/g/n (2x2); Birleşik Intel 802.11a/b/g/n ve Bluetooth® 4.0; Birleşik Intel
802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.07,9,10,11

İletişim

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

Genişletme Yuvaları

1 mikro SD

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 AC güç kaynağı; 1 DisplayPort; 1 yerleştirme konektörü; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 USB 3.0; 1 USB 3.0 şarj

Giriş Cihazı

Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı oluklu arkadan aydınlatmalı klavye
ForcePad™

Web kamerası

720p HD web kamera (belirli modellerde)12

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; HP Bağlantı Yöneticisi (Windows 7); HP Kablosuz Erişim Noktası; HP Mobile Connect (yalnızca EMEA); HP PageLift (Yalnızca Windows 8.1 sistemler); HP Kurtarma
Yöneticisi; HP Support Assistant; HP ePrint; Lync Uyumlu13

Güvenlik Yönetimi

HP Trust Circles Standard; HP Client Security; HP Parmak İzi okuyucusu; TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası; Tümleşik Akıllı Kart Okuyucu; Tam Disk Birimi Şifreleme; Microsoft
Security Essentials; Güvenlik kilidi yuvası15

Güç

45W Akıllı AC adaptörü
Birincil: 6 hücreli (42 WHr) Polimer Uzun Ömürlü

Boyutlar

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

Ağırlık

5 kg'dan (3,3 lb) başlayan ağırlık; 1,49 kg'dan başlayan ağırlık

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® belgeli
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 2013 UltraSlim
Yerleştirme İstasyonu

Belirli ultra ince HP EliteBook Dizüstü bilgisayarlar için kolay tek tıkla geçmeli yan yerleştirme istasyonu olan HP 2013
UltraSlim Yerleştirme İstasyonuyla ekranınızın, ağınızın ve aygıtınızın bağlantılarını hızla ve kolayca genişleterek çalışma
alanınızın her zaman hazır olmasını sağlayın.

Ürün numarası: D9Y32AA

HP Harici USB DVDRW
Sürücüsü

HP Harici USB DVD/RW sürücüyü bilgisayarınızda yer alan herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayarak optik
ortamlarınız için anında okuma/yazma erişimi elde edin.

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

HP Business İnce Üstten
Açılır Çanta

HP Business İnce Üstten Açılır Çanta, şık ve hafif HP ince profilli iş amaçlı dizüstü bilgisayarlar (14,1 diyagonal inç ekranlı
modellere kadar) için tasarlanmış küçük, stil sahibi ve sağlam bir çantadır.

HP Touch to Pair Fare

Bluetooth® özellikli tabletiniz veya Ultrabook™ cihazınızla anında eşleştirilen ve bağlantı kurabilen dünyanın ilk yakın alan
iletişimi (NFC) özellikli kablosuz faresiyle daha fazla esneklik ve işleve sahip olun ve çalışma alanınızda kablo kalabalığına
son verin.*

Ürün numarası: F2B56AA

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: H5M91AA

Ürün numarası: H6E52AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: U4414E
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Mesaj Altbilgileri
1 Bir önceki HP EliteBook Folio'ya göre yüzde 16,1 daha ince ve yüzde 7,3 daha hafiftir.

2 HP Sure Start yalnızca EliteBook 800, Workstation ZBook serisi ürünler ve HP EliteBook Folio 1040'da kullanılabilir.

3 Windows gerektirir. Sürücü Şifreleme oturumu açmadan önce veriler korunur. PC'nin kapatılması veya uyku moduna geçirilmesi, Sürücü Şifreleme oturumundan çıkılmasına neden olur ve veri erişimini engeller.

4 Windows 8.1 testleri, HP tarafından pil tam olarak boşalana kadar aşağıdaki yazılımlarda çeşitli üretim komutları çalıştırılarak yapılmıştır (bu yazılımlar sizin ürününüzde olabilir veya olmayabilir): 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 ve Winzip® 10.0. Testlerden önce sistem tam olarak şarj edilmiş, ekran parlaklığı 60 nit olarak ayarlanmış, kablosuz iletişim
kapatılmış ve otomatik kararma, bekleme ve hazırda bekletme modları ile bilgisayar sistemi ya da pil ömrü testi için çalıştırılması gerekli olmayan diğer tüm programlar, yardımcı programlar ve servisler devre dışı bırakılmıştır. Pil ömrü ürün modeline,
yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara, özelliklere, kullanıma, kablosuz ağ işlevlerine ve güç yönetimi ayarlarına göre farklılık gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman geçtikçe ve kullanıldıkça azalması doğal bir durumdur.
5 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
6 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
7 Internet erişimi gerektirir.
8 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.
9 Windows gerektirir.
10 Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü Özel Yayını 800-88'de açıklanan yöntemler için.
12 Bu teknolojinin Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı işlevlerinin çalışması için ek üçüncü taraf yazılımları gerekir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunamayacağı, üçüncü taraf yazılım
sağlayıcılarına bağlıdır. Microsoft Windows gereklidir.
13 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisini
destekleyen bir işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma da dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
14 Geniş bandın üretici tarafından yapılandırılmış olması ve ayrıca hizmet sözleşmesi satın alınması gerekir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve hizmetin kapsamını öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı
hızlarında farklılık görülebilir. 4G LTE özelliği, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde mevcut değildir.
15 MIL-STD testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir.
16 Bazı yapılandırmalar Ultrabook sınıfından değerlendirilmeyebilir.
17 HP dokunmatik ekran ayrıca veya ek özellik olarak satılır. Dokunmatik ekran takılması durumunda ağırlık 3,72 lbs'ye genişlik ise 17,1 mm'ye çıkar.
18 Bazı özellikler tüm Windows 8.1 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8.1 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Bkz.
http://www.microsoft.com.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Bütün özellikler tüm Windows 8.1 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8.1'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım, sürücüler ve/veya yazılım gerektirebilir. http://windows.microsoft.com/vi-VN/

adresine bakın.
2 Windows 7 Professional yazılımı sisteme önceden yüklenmiştir, ayrıca sistem Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve ortamları içermektedir. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü
kaldırıp diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırma ve yükleme işlemlerinden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar, vb.) yedeklemeniz gerekir.
3 Bu sistem, Windows 7 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan bir donanım gerektirebilir. Bazı özellikler Windows 7'nin tüm sürümlerinde mevcut değildir. Ayrıntılar için
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home adresine bakın.
4 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisi için
etkinleştirilmiş işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi performans ölçüsüne göre değildir.
5 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.
6 Sabit sürücüler ve katı hal sürücüleri için, 1 GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) sistem ve 30 GB'ye kadar (Windows 8,1) disk alanı ayrılmıştır.
7 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir, ancak bunlar ürüne dahil değildir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
9 Bluetooth™ 4.0 yalnızca Windows 8.1 işletim sisteminde kullanılabilir.
10 802.11 + Bluetooth kombinasyonları ayrı satılır ve isteğe bağlıdır.
11 Mobil Geniş Bant özelliği ayrı olarak satılır ve isteğe bağlıdır.
12 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
13 Kablosuz erişim noktası uygulaması etkin bir Internet bağlantısı ve ayrı olarak satılan veri planı gerektirir. HP kablosuz erişim noktası etkin durumdayken, aygıttaki uygulamalar çalışmaya devam eder ve kablosuz erişim noktasıyla aynı veri planını kullanır.
Kablosuz erişim noktası veri kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Plan ayrıntıları için servis sağlayıcınıza danışın. Windows 8.1 gerektirir.
14 HP web özellikli yazıcı için Internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter). İsteğe bağlı geniş bant modülü gerektirir. Geniş
bant kullanımı için ayrıca satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Servis sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Ayrı olarak satın alınan veri planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları
değişebilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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