Dataark

HP EliteBook 745 G2-notebook-pc
Yd dit allerbedste
Det slanke og lette design med
FDH-berøringsskærm som tilbehør
gør HP EliteBook 700-serien ideel til
fagfolk, der arbejder meget af tiden
væk fra kontoret. Arbejd effektivt og
problemfrit med HP-teknologi og AMD
PRO A-serie APU-enheder.
3
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● Windows 8.11
● Skærmstørrelse: 35,56 cm (14")

Lige ved hånden.

● HP EliteBook 745 G2 leverer fremtidssikret ydeevne til en exceptionel pris. Med AMD PRO A-serie APU-enheder2 nu med
revolutionerende HSA-teknologi, letvægtsdesign og en valgfri FHD-berøringsskærm3, der gør det nemt at navigere og få arbejdet
fra hånden.

Klar til feltarbejde.

● Du skal aldrig bekymre dig om stød og mindre spild igen. Den slanke og lette HP EliteBook 745 G2 holder til HP'S Total Test
Process og er udviklet til at gennemgå ΜM-SCEC 810G-test.4

Selvreparerende beskyttelse.

● Med HP Sure Start er du sikret en korrekt opstart takket være registrering af ødelæggende elementer, en selvreparerende BIOS
og gendannelse, der genoptager opdateringer ved tidspunktet for afbrydelse, hvis de standser, mislykkes eller er ødelagte.

Med funktionen

● Den nyeste AMD PRO A-serie APU-enheder2 med HSA-teknologi frigiver virksomhedscomputerens ægte potentiale og er
uforlignelig, når det kommer til den samlede pris, nem betjening og sikkerhedsfunktioner. Uden omsvøb er AMD PRO A-serie
APU-enheder2 nemme at arbejde med og har en høj ydeevne.
● Nyd den imponerende grafik, som det prisvenlige AMD Radeon™-grafikkort leverer.5
● Alle HP EliteBook 745 G2 fungerer sammen med HP Client Management Solutions6 og DASH-support.7
● Arbejd længere med din HP EliteBook 745 G2 ved hjælp af slice-batteriet med ekstra lang levetid som tilbehør3, der er bygget
med professionelle brugere i tankerne.
● HP BIOSphere holder missionskritiske data og systemer beskyttet med brugertilpasset sikkerhed.8
● Den visuelle kvalitet af den valgfrie FDH-berøringsskærm3 gør kommunikationen med dine forretningsforbindelser til en speciel
oplevelse med Windows 8.1.1
● Vær produktiv hele dagen med den valgfrie HP UltraSlim-dockingstation.3
● Optimer din lagerplads med de nyeste lagringsmuligheder fra HP.
● Bevar forbindelsen med kontoret, og få styr på arbejdet, selvom du er væk fra dit skrivebord med HP Connection Manager,9 HP
Wireless Hotspot,10 og HP Mobile Connect11 (kun EMEA) og valgfri 4G LTE.12
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HP EliteBook 745 G2-notebook-pc
Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux

Processorfamilie3

AMD Quad-Core APU; AMD Dual-Core APU

Tilgængelige processorer3

AMD Quad-Core Pro A10-7350B med Radeon R6-grafikkort (2,1 GHz, 4 MB cache); AMD Quad-Core Pro A8-7150B med Radeon R5-grafikkort (2,0 GHz, 4 MB cache); AMD Dual-Core
Pro A6-7050B med Radeon R4-grafikkort (2,2 GHz, 1 MB cache)

Chipsæt

AMD A76M FCH

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB 4
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1600 MT/s

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

320 GB Op til 1 TB SATA (7200 o/m)5
Op til 500 GB SATA SED (7200 o/m)5
128 GB Op til 240 GB SATA SSD5
180 GB Op til 256 GB SATA SE SSD5

Skærm

35,56 cm (14") refleksfri HD SVA eDP-fladskærm (1366 × 768); 35,56 cm (14") refleksfri HD+ SVA eDP-fladskærm (1600 x 900); 35,56 cm (14") refleksfri, slank FHD UWA
eDP-skærm (1920 x 1080); 35,56 cm (14") slank FHD UWA eDP-berøringsskærm (1920 x 1080)9

Tilgængelige grafikkort

Integreret: AMD Radeon R6; AMD Radeon R5; AMD Radeon R4

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound; Integreret dual array-mikrofon indbygget i skærmen; 2 indbyggede stereohøjtalere; Stereohovedtelefonudgang; Stereomikrofonindgang

Trådløse teknologier

HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™-modul med 4G; Broadcom 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0; kombination af Broadcom
802.11a/b/g/n (2x2) og Bluetooth® 4.0; Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi6,7,8

Kommunikation

Realtek RTL8111EP Ethernet NIC (10/100/1000) med DASH-support

Udvidelsesstik

1 Mediekortlæser

Porte og stik

3 USB 3.0; 1 USB 3.0-opladning; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 vekselstrømsstik; 1 RJ-45; 1 dockingstik; 1 batteristik (sekundært)

Inputenhed

Tastatur i fuld størrelse, der modstår spild; Bagbelyst tastatur (tilbehør)
Pegefelt med scrollezone, tænd/sluk-knap med indikator, tovejs-rul, 2 valgknapper

Webcam

720p HD-webcam (visse modeller)9

Tilgængelig software

Køb Office; HP BIOSphere med HP Sure Start; HP Client Management; HP Wireless Hotspot (kun til modeller med Windows 8.1); HP PageLift; HP ePrint-driver; HP-supporthjælp; HP
SoftPaq Download Manager; HP 3D Driveguard; HP Connection Manager (kun til modeller med Windows 7); HP Mobile Connect (til modeller med Windows 8.1); HP Recovery
Manager (kun til modeller med Windows 7)10,11,12

Sikkerhedsstyring

HP Client Security med Credential Manager og Password Manager (kun til modeller med Windows); HP Device Access Manager med Lige i tide-godkendelse (kun til modeller med
Windows); HP's Drevkryptering (kun til modeller med Windows); HP File Sanitizer (kun til modeller med Windows); Microsoft Security Essentials (til modeller med Windows 7);
Absolute Persistence Module (kun til modeller med Windows); Integreret TPM 1.2-sikkerhedschip; Indbygget SmartCard-læser; HP-fingeraftrykslæser (tilbehør)

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
HP 3-cellers, 24-Wh litium-ion-batteri med polymerer og med lang levetid; HP 3-cellers, 50-Wh, prismatisk litium-ion-batteri med polymerer og lang levetid; HP 6-cellers, 60-Wh,
skiveformet litium-ion-batteri med lang levetid (sekundær, tilbehør)
Op til 9 timer (3 celler, 50-Wh, modeller med harddisk); Op til 4 timer og 45 minutter (3 celler, 24 Wh, modeller med SSD); Op til 10 timer og 15 minutter (3 celler, 50 Wh, modeller
med SSD); Op til 22 timer og 30 minutter (3 celler, 50 Wh + 6-cellers skiveformet, 60 Wh, modeller med SSD)14

Mål

33,9 x 23,7 x 2,1 cm (uden berøringsteknologi); 33,9 x 23,7 x 2,16 cm (berøringsskærm)

Vægt

Fra 1,61 kg (uden berøringsteknologi); Fra 1,77 kg (med berøringsteknologi)
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Garanti

3 års HP Support næste dag onsite support. I 3 års HP Support indgår HP’s grundgaranti samt HP CarePack support, inklusiv onsite support. Onsite support ydes kun hvis problemet
ikke kan løses over telefonen. Leverance af supportydelser udenfor HP’s gældende dækningsområder kan medføre længere responstider.
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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 slank, professionel taske
med topåbning til Ultrabook

HP's slanke Ultrabook-taske med topåbning – en elegant, holdbar og kompakt bæretaske, der er bygget til Ultrabook™.1
Et sort, kipret stof, der fremhæves vha. gråt skotskternet stof kombinerer både form og funktioner for at hjælpe med at
beskytte din hardware og give dig et poleret udseende.

Produktnummer: F3W15AA

Omslag til HP Ultrabook 14"

Pak din Ultrabook™ ned i det flotte, holdbare og kompakte omslagsetui HP Ultrabook Sleeve, designet til at beskytte den
bærbare computer og bevare dens elegante profil.

Produktnummer: F7Z99AA

Trådløs HP Comfort
Grip-mus

HP Comfort Grip Wireless Mouse har en 30-måneders batteritid og et iøjnefaldende, moderne design, der passer perfekt
til HP's bærbare computere til erhvervsbrug.

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

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

Slank HP 90
W-vekselstrømsadapter

Vær produktiv med HP Slim 90 W kombinationsadapter, som kan tilføre strøm til din HP Business Notebook eller
Ultrabook™.

3 års service onsite næste
hverdag

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

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

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H6Y83AA
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Fodnoter
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle versioner af Windows. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at udnytte funktionaliteten i Windows fuldt ud. Se http://www.microsoft.com.

2 Dette system kræver et 64-bit operativsystem, der skal købes separat, og 64-bit softwareprodukter for at kunne udnytte AMD-teknologiens 64-bit databehandlingsegenskaber. Multi-core-behandling, der er tilgængelig med AMD-teknologi, er udviklet til at

forbedre systemets ydelse. På grund af det store udvalg af softwareprogrammer, der findes, vil ydeevnen for et system, der omfatter et 64-bit operativsystem og dual-core processorer, variere. AMD's modelnummerering er ikke et udtryk for clock-hastighed.
3 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
4 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.
5 AMD Radeon™ Dual-grafikkort kræver en AMD "A"-serie-APU samt særskilt diskret AMD Radeon™-grafikkortkonfiguration og er tilgængelig på Windows 7 og Windows 8-systemer. Linux OS understøtter manuel udskiftning, som kræver genstart af X-serveren for
at tilslutte og/eller frigøre den separate grafikkortsprocessor, for at de to grafikkort skal kunne fungere samtidigt. Øvrigt hardware (f.eks. Blu-ray-drev, HD eller 10-bit-skærm, tv-tuner, trådløst aktiveret HDTV) og/eller software (f.eks. multimedieprogrammer) er
påkrævet for at kunne bruge alle funktionerne fuldt ud. HD-videoskærmen kræver et HD-videosignal.
6 Kræver Windows-operativsystem.
7 Tredjepartsstyringssoftware skal anskaffes separat.
8 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af pc'ens platform og konfigurering.
9 HP Connection Manager fås kun på Windows 7.
10 Den trådløse hotspot-applikation kræver, at der er oprettet forbindelse til internettet og anskaffet en separat data-abonnement. Når HP's trådløse hotspot er aktivt, vil applikationerne på selve enheden stadig fungere og anvende den samme data-abonnement
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 eller HP Connection Manager til Windows 7.
11 HP Mobile Connect-tjenesten kræver et understøttet CDMA eller HSPA mobilt bredbåndsmodul og forudbetalt anskaffelse af tjenesten. Undersøg tilgængeligheden og dækningen i dit område på hp.com/go/mobileconnect.
12 4G LTE WWAN er ikke tilgængelig på alle produkter, i alle områder, og kræver en separat anskaffet servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø,
netværksforhold og andre faktorer.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 er

automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav på et tidspunkt i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. 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, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.
3 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
4 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcebegrænsninger.
5 Dobbeltlags-diske kan lagre flere data end enkeltlags-diske. Men dobbeltlags-diske, der brændes med dette drev, er muligvis ikke kompatible med en lang række eksisterende enkeltlags-dvd-drev og -afspillere. Bemærk, at dette drev ikke kan læse eller skrive til
2,6 GB ensidede/5,2 GB dobbeltsidede mediefiler i version 1.0. Kopiér ikke materiale beskyttet af copyright.
6 Alle trådløse funktioner skal anskaffes særskilt eller som tilbehør.
7 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves til 802.11 og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
8 Brug af WWAN kræver en separat anskaffet 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
er ikke tilgængelig på alle produkter og i alle regioner.
9 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
10 HP Wireless Hotspot-applikationen kræver, at der er oprettet forbindelse til internettet og anskaffet en separat data-abonnement. Når HP's trådløse hotspot er aktivt, vil applikationerne på selve enheden stadig fungere og anvende den samme
data-abonnement som det trådløse hotspot. Der kan blive pålagt ekstragebyrer for brug af data via trådløst hotspot. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om abonnementets nærmere detaljer. Kræver Windows 8.1 eller HP Connection Manager til Windows 7.
11 ePrint kræver internetforbindelse til en HP printer med internetadgang. HP ePrint-konto kræver registrering. Find en liste over kvalificerede printere, understøttede dokumenter, billedtyper samt andre oplysninger på www.hp.com/eprint
12 HP Mobile Connect er kun tilgængelig i visse EMEA-lande og kræver et kompatibelt CDMA eller HSPA mobilt bredbåndsmodul og forudbetalt anskaffelse af tjenesten. Se, om der er forsyningsmulighed og dækning i dit område på www.hp.com/go/mobileconnect.
14 Batterilevetid i Windows 7 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste applikationer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres med tiden, alt efter
hvordan det bruges. Find yderligere oplysninger på www.bapco.com.
15 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og mediesoftware til Windows 8.1. 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.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage 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, drivere
og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8.1 fuldt ud. Se http://windows.microsoft.com/da-DK/
Microsoft, Windows og Windows-logoet er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets
indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under licens. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. AMD og Radeon er
varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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