Datasheet

HP EliteBook 720 G1 notebook pc

U kunt de hele dag probleemloos
werken met de HP EliteBook 720
G1 met Windows 8.1 , de 4e
generatie Intel® Core™
i3/i5-processoren en krachtige
beveiliging van HP. Door het dunne
en lichte ontwerp en het optionele
HD Premium touchscherm van de
EliteBook werkt u in en buiten
kantoor uiterst productief.
Krachtige technologie van HP helpt
u productief te blijven en
ondersteunt uw bloeiende
onderneming.
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HP raadt Windows aan.
Windows 8.11
Schermgrootte: 31,75 cm (12,5 inch)
diagonaal

Altijd de beste prestaties
Met een gewicht van nog geen 1,33 kg is de HP EliteBook 720 G1 de ideale keus voor mensen die mobiel werken. U
blijft onderweg productief met Windows 8.11, de krachtige 4e generatie Intel® Core™ i3/i5-processoren 2 en een
batterijlevensduur tot 13,5 uur.4
Ideaal voor onderweg
U hoeft niet bang te zijn als u per ongeluk ergens tegenaan stoot of vloeistof morst. De dunne, lichte HP EliteBook
720 G1 doorstaat het 115.000 uur durende HP Total Test Process en voldoet met succes aan de MIL
810G-specificatietest, inclusief de valtests.5
Bescherming door zelfherstel
Of u nu in een café of op kantoor werkt, HP Sure Start-technologie beschermt uw pc en uw data tegen
kwaadaardige en onbedoelde aanvallen.
Kenmerken
HP BIOSphere beschermt bedrijfskritische data en systemen met configureerbare beveiliging.7
U werkt prettiger dankzij de intuïtieve bediening van Windows 8.11 en de indrukwekkende helderheid van het
optionele HD+ touchscreen3 met robuust Corning® Gorilla® Glass 3.
Werk de hele dag productief met het optionele HP UltraSlim dockingstation.3
De nieuwste storageopties ondersteunen de uitstekende prestaties van uw HP EliteBook. Er is keus uit diverse vaste
schijven en SSD, maar u kunt ook flash-cache en een mini-SSD-kaart gebruiken.
Houd onderweg contact en blijf aan het werk met HP Connection Manager8, HP Wireless Hotspot9 en HP Mobile
Connect10 (alleen EMEA) en optioneel 4G LTE.11
HP 3D DriveGuard12 beschermt uw waardevolle informatie als u onderweg bent.
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HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 32 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 64 (beschikbaar via downgraderechten van Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS

Processorfamilie

Intel® Core™ i5 processor; Intel® Core™ i3 processor3

Processor

Intel® Core™ i5-4210U met Intel HD Graphics 4400 (1,7 GHz, tot 2,7 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i3-4030U
met Intel HD Graphics 4400 (1,9 GHz, 3 MB cache, 2 cores)3

Chipset

Chipset is geïntegreerd met de processor

Geheugen

Tot 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM4
Geheugenslots: 2 SODIMM

Interne opslag

500 GB SATA (5400-rpm)5
tot 120 GB M.2 SSD5
128 GB tot 512 GB SATA SSD5
256 GB SATA SE SSD5

Scherm

31,75-cm (12,5-inch) diagonaal HD SVA ontspiegeld plat model LED-backlit (1366 x 768); 31,75 cm (12,5-inch) diagonaal HD Premium UWVA ontspiegeld
plat model LED-backlit (1366 x 768); 31,75 cm (12,5-inch) diagonaal HD Premium UWVA plat model LED-backlit touchscreen (1366 x 768)8

Video

Intel HD Graphics 4400

Audio/Visueel

HD audio met DTS Studio Sound; Geïntegreerd array met twee microfoons; 2 geïntegreerde stereoluidsprekers

Ondersteuning voor
draadloos gebruik

HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G mobiel breedband; HP hs3110 HSPA+ mobiel breedband; Broadcom 802.11a/b/g/n (2 x 2) en Bluetooth® 4.0
combo; Intel dual-band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi en Bluetooth® 4.0 combo6,7

Communicatie

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

Uitbreidingsslots

1 mediakaartlezer

Poorten en connectoren

2 USB 3.0; 1 USB 3.0 opladen; 1 VGA; 1 stereo hoofdtelefoon/microfoon comboconnector; 1 netvoeding; 1 RJ-45; 1 dockingconnector; 1 DisplayPort 1.2; 1
geïntegreerde SmartCard-lezer

Invoerapparaat

Morsbestendig toetsenbord met vochtafvoer, HP DuraKeys; Backlit-toetsenbord (optioneel)
Touchpad met aan/uitknop, twee-weg scrollen, bewegingen, twee knoppen; Pointstick met twee extra pointstick-knoppen
720p HD webcam (geselecteerde modellen)8

Software

HP 3D Driveguard; HP Connection Manager (modellen met Windows 7); HP Wireless Hotspot; HP Mobile Connect (alleen EMEA, WWAN); HP PageLift; HP
Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE (modellen met Windows 7); Foxit PhantomPDF Express
voor HP; koop Office9,10,11,12,13,14

Beveiliging

HP Client Security suite bevat: HP Credential Manager, HP Password Manager, HP File Sanitizer en HP Device Access Manager met Just in Time
Authentication; HP BIOSphere met HP Sure Start; HP Drive Encryption; HP Secure Erase; Microsoft Security Essentials (modellen met Windows 7);
Microsoft Defender (modellen met Windows 8); HP SpareKey; ingebouwde TPM 1.2-beveiligingschip; oog voor veiligheidsslot; HP vingerafdruksensor
(optioneel)15,16,17,18,19,20

Afmetingen

31 x 21,5 x 2,1 cm

Gewicht

Vanaf 1,33 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerde configuraties beschikbaar

Omgevingsspecificaties

Laag-halogeen

Voeding

45-Watt Smart netadapter

Type batterij

HP Long Life 3-cels, 26-Watt/uur lithium-ion; HP Long Life 3-cels, 46-Watt/uur lithium-ion

Levensduur batterij

Tot 13 uur en 15 minuten met SSD (3-cels, 46 W/uur)

Garantie

1 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht), 1 jaar garantie op HP Long Life battery (alleen beschikbaar bij 1 jaar platformgarantie)
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: U4391E

Datasheet

HP EliteBook 720 G1 notebook pc

HP raadt Windows aan.

Voetnoten
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig
te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com.; 2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze
technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.; 3 Wordt apart of als optie
verkocht.; 4 De batterijlevensduur op Windows 7 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de
voedingsbeheerinstellingen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt mettertijd en door herhaald gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.; 5 MIL-STD tests worden uitgevoerd, maar zijn niet bedoeld
om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of militaire doeleinden aan te tonen. De testresultaten vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities.;
7 HP BIOSphere-kenmerken variëren afhankelijk van het pc-platform en de configuratie.; 8 HP Connection Manager is alleen beschikbaar op Windows 7.; 9 Voor de Wireless Hotspot-applicatie zijn een actieve
internetverbinding en een afzonderlijk aan te schaffen data-abonnement vereist. Als HP Wireless Hotspot ingeschakeld is, blijven applicaties op het apparaat werken en gebruiken ze hetzelfde data-abonnement als de
draadloze hotspot. Aan het datagebruik op draadloze hotspots kunnen extra kosten verbonden zijn. Raadpleeg uw serviceleverancier voor informatie. Windows 8.1 of HP Connection Manager voor Windows 7 is vereist.;
10 Voor HP Mobile Connect is een compatibele CDMA of HSPA mobiele breedbandmodule vereist en moet een prepaidabonnement worden aangeschaft. Kijk voor de dekking en de beschikbaarheid in uw woonplaats op
hp.com/go/mobileconnect.; 11 4G LTE WWAN is een optie die niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar is en waarvoor een apart aan te schaffen servicecontract vereist is. Informeer bij uw serviceprovider naar de
dekking en beschikbaarheid. Verbindingssnelheden kunnen variëren, afhankelijk van de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren.; 12 Hiervoor is een Windows-besturingssysteem vereist.
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Technische specificaties disclaimers
Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig
te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com.; 2 Op dit systeem is Windows 7 Professional software voorgeïnstalleerd. Daarnaast worden een licentie en media voor Windows 8.1 Pro software meegeleverd. U kunt
slechts één versie van de Windows software tegelijk gebruiken. Als u tussen de versies wilt wisselen, moet u de ene versie de-installeren en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een backup
maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem de-installeert en installeert.; 3 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten
of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering
relateert niet aan het prestatieniveau.; 4 Maximum geheugencapaciteit voor Windows 64-bits besturingssystemen of Linux. Met Windows 32-bits besturingssystemen is geheugen boven 3 GB mogelijk niet volledig
beschikbaar wegens systeembronvereisten.; 5 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 8) is gereserveerd voor
systeemherstelsoftware.; 6 802.11 draadloze interface is een optie, een wireless access point en een internetaansluiting zijn vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.; 7 4G
LTE-module is optioneel, moet in de fabriek worden geconfigureerd en vereist een apart aan te schaffen servicecontract. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving.
Verbindingssnelheden kunnen variëren, naar gelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar.; 8 HD-content is vereist voor de weergave van
HD-beelden.; 9 Voor HP 3D Drive Guard is Windows vereist.; 10 Voor de HP Wireless Hotspot-applicatie zijn een actieve internetverbinding en een afzonderlijk aan te schaffen data-abonnement vereist. Als HP Wireless
Hotspot ingeschakeld is, blijven applicaties op het apparaat werken en gebruiken ze hetzelfde data-abonnement als de draadloze hotspot. Aan het datagebruik op draadloze hotspots kunnen extra kosten verbonden zijn.
Raadpleeg uw serviceleverancier voor informatie. Windows 8.1 of HP Connection Manager voor Windows 7 is vereist.; 11 HP Mobile Connect is beschikbaar in sommige landen in EMEA. U dient een compatibele CDMA of
HSPA mobile breedbandmodule en een prepaidabonnement aan te schaffen. Kijk voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving op www.hp.com/go/mobileconnect.; 12 Voor HP PageLift is Windows 8 vereist.; 13 HP
Support Assistant: internettoegang is vereist; 14 Voor ePrint is een internetverbinding naar een web-compatibele HP printer vereist. Registratie van een HP ePrint account is vereist. Een lijst van compatibele printers,
ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en complete informatie is beschikbaar op www.hp.com/eprint; 15 Voor HP Client Security is Windows vereist; 16 File Sanitizer is voor gebruik zoals beschreven in
Supplement DOD 5220.22-M. Solid-state drives (SSD's) worden niet ondersteund. Configuratie is vereist. Alleen de browsers Internet Explorer en Firefox verwijderen de webgeschiedenis, mits deze optie door de
gebruiker is ingeschakeld. In Windows 8.1 moet de gebruiker Enhanced Protection modus uitschakelen in IE11 voor versnippering bij het sluiten van de browser.; 17 Voor HP Drive Encryption is Windows vereist. Data
worden beveiligd vóór aanmelding bij Drive Encryption. Als de pc uitgeschakeld wordt of in slaapstand gaat, wordt u afgemeld uit Drive Encryption en is toegang tot data niet mogelijk.; 18 Voor Microsoft Security
Essentials en Microsoft Defender is internettoegang vereist.; 19 Secure Erase is voor de in de National Institute of Standards en Technology Special Publication 800-88 beschreven methoden.; 20 Voor Password Manager is
Explorer of Chrome vereist. Niet alle websites en applicaties worden ondersteund. De gebruiker moet mogelijk de add-on / uitbreiding inschakelen in de internetbrowser.; 21 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en
randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
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Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Werk samen met HP Financial Services

Werk samen met HP Financial Services om de innovatieve technologieën te implementeren die uw bedrijf winst en een concurrentievoordeel opleveren. Kijk voor meer informatie over
www.hp.com/go/hpfs.

Teken nu in op updates
www.hp.com/go/getupdated
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is
vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra
garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8,1.
Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware nodig om de functionaliteit van Windows 8.1 volledig te benutten. Kijk op
http://www.microsoft.com/windows voor meer informatie. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Corporation. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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