Dataark

HP ZBook 15 G2 mobil arbejdsstation
Arbejd på farten.
Vær produktiv på kontoret eller hos
kunderne. Udnyt HP ZBook 15 G2's
kraftige databehandling og grafik, den
enkle skalerbarhed og lynhurtige
tilslutning til at udføre og samarbejde i
takt med kreativiteten.

HP anbefaler Windows.
● Windows 8.11
● Op til 2,2 TB lagerplads2

Arbejd smartere

● Du kan arbejde alle steder fra og være sikker på, at du har den kraft, du behøver, ved hånden. ZBook 15 G2 er vores mest alsidige
mobile arbejdsstation med Windows 8.1,1 Intel ® Core ™ i5 eller i7-processorer 3 professionel grafik og lang batterilevetid.

Føl kraften

● Få ydeevne på et helt andet niveau med HP ZBook 15 G2 med valgfri Quad Core CPU] Thunderbolt™ 2,5 HP Z Turbo Drive-lager,4
og valgfri QHD+-skærmmuligheder.4

Vær professionel

● Se stilfuld og selvsikker ud med HP ZBook 15 G2. Den nye og flotte HP ZBook 15 med det lette kabinet giver et professionelt
udseende på kontoret og på farten uden at gå på kompromis med holdbarheden.

Indeholder:

● Med en ISV-certificeret ZBook 15 G2, der har gennemgået HP's Total Test Process i 115.000 timer, kan du føle dig helt tryg.
● Tilpas denne HP ZBook 15 G2, så den opfylder dine behov. Du kan have store filer ved hånden uden at gå på kompromis med
ydeevnen vha. tre interne lagringsenheder med op til 2,2 TB plads2 og op til 32 GB hukommelse.
● Med et HP Z Turbo Drive kan du håndtere store filer og øge ydeevnen.
● Du kan hurtigt tilslutte andre enheder via de 4 USB 3.0-stik og øge produktiviteten med den højtydende Thunderbolt™ 2-port 5
på ZBook 15 G2.
● Med HP Remote Graphics Software (RGS) kan du bruge og dele arbejdsstations- eller serverbaserede programmer med masser
af grafik fra en hvilken som helst pc, tynd klient eller Windows®-baseret tablet-pc.6
● Du kan bruge de samme krævende professionelle programmer som på en stationær arbejdsstation, uden at det går ud over
ydeevnen. De ISV-certificerede NVIDIA® Quadro®-grafikløsninger giver stor GPU-hukommelse med hurtig båndbredde.
● Du får glæde af de mange funktioner ved det ISV-certificerede AMD FirePro™-grafikkort, der er designet til at arbejde med de
mest krævende programmer på den mobile HP ZBook 15 G2-arbejdsstation.
● Optimer denne HP ZBook 15 G2 til topydelse. HP Performance Advisor7 konfigurerer systemet med opdaterede indstillinger og
drivere for at sikre maksimal ydelse.
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HP ZBook 15 G2 mobil arbejdsstation
Specifikationstabel

HP anbefaler Windows.

Tilgængelige operativsystemer

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS 2.0

Processorfamilie3

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

Tilgængelige processorer3

Intel® Core™ i7-4910MQ med Intel HD-grafikkort 4600 (2,9 GHz, op til 3,9 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i7-4810MQ med Intel
HD-grafikkort 4600 (2,8 GHz, op til 3,8 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i7-4710MQ med Intel HD-grafikkort 4600 (2,5 GHz, op til 3,5 GHz
med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i7-4610M med Intel HD-grafikkort 4600 (3 GHz, op til 3,7 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2
kerner); Intel® Core™ i5-4340M; med Intel HD-grafikkort 4600 (2,9 GHz, op til 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Mobile Intel® QM87

Maksimal hukommelse

Op til 32 GB DDR3L-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Plads til 32 GB hukommelse med quad-core-processer. Plads til 16 GB hukommelse med dual-core-processer.

Hukommelsessokler

2 SODIMM (til dual-core-processor) eller 4 SODIMM (til quad-core-processor)

Internt storage

500 GB Op til 1 TB SATA (7200 o/m)4
Op til 500 GB SATA SED (7200 o/m)4
128 GB Op til 512 GB SATA SSD4
Op til 256 GB SATA SE SSD4
Op til 256 GB HP Z Turbo Drive (PCIe SSD)4

Optisk lager

Blu-ray r/re dvd+/-rw SuperMulti DL; Blu-ray rom dvd+/-rw SuperMulti DL; Dvd+/-rw SuperMulti DL5,6

Skærm

Refleksfri, LED-bagbelyst FHD SVA eDP-skærm på 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080); Refleksfri, LED-bagbelyst FHD UWVA IPS eDP-skærm på 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080);
Refleksfri, LED-bagbelyst QHD+ UWVA IPS eDP-skærm på 39,6 cm (15,6") (3200 x 1800)

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel HD-grafikkort 460019
Diskret: NVIDIA Quadro K610M (1 GB GDDR5 dedikeret); NVIDIA Quadro K1100M (2 GB GDDR5 dedikeret); NVIDIA Quadro K2100M (2 GB GDDR5 dedikeret); AMD FirePro W5170M (2
GB dedikeret GDDR5)19

Lyd

DTS Studio Sound HD-lyd (kun Windows-operativsystemer); Integrerede stereohøjttalere; Integreret mikrofon (to mikrofoner, når udstyret med webkamera (tilbehør)); Mute-knap,
funktionstaster til at skrue op og ned for lydstyrken; Kombineret mikrofon indgang og hovedtelefon udgang

Trådløse opkoblingkomponenter

HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™-modul med 4G; Intel Dual Band Wireless-NB 7260 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi; Kombination af Intel
Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.0; Kombination af Intel Dual Band Wireless-AN 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.07,8

Kommunikation

Indbygget Intel I217-LM Gigabit netværksforbindelse

Udvidelsesstik

1 ExpressCard/54; 1 SD; 1 chipkortlæser
(SD understøtter den næste generation af digital sikkerhed og er bagudkompatibel med SDHC, SDXC)

Porte og stik

3 USB 3.0 (1 til opladning); 1 USB 2.0; 1 thunderbolt ™ 2; 1 DisplayPort 1.2; 1 stereomikrofonindgang /-hovedtelefonudgang, kombineret; 1 strømstik; 1 RJ-45; 1 dockingstik; 1
sekundært batteristik; 1 VGA17

Inputenhed

Bagbelyst tastatur med styring via funktionstaster
Touchpad med tænd/sluk-knap, tovejs rul, bevægelse, tre valgknapper; Pegepind med tre ekstra pegepindsknapper

Webcam

720p HD-webcam (visse modeller)9

Tilgængelig software

De mobile HP-arbejdsstationer leveres med flere forskellige softwaretitler, bl.a.: HP Performance Advisor, HP Remote Graphics Software, HP Client Security, Microsoft Security
Essentials, Microsoft Defender, CyberLink Power DVD BD, HP ePrint Driver, HP PageLift. Læs mere i produktets vejledning for at få en komplet liste over den forudinstallerede
software.

Sikkerhedsstyring

Indbygget SmartCard-læser; HP SpareKey; Ettrins-login; Common Criteria EAL4+ Augmented Certified Discrete TPM 1.2 Embedded Security Chip; Holder til sikkerhedslås;
Understøtter Intel AT; HP's fingeraftrykssensor (tilbehør); Computrace med GPS Tracking-agent14

Strømforsyning

150 W tynd og smart vekselstrømsadapter (ekstern); Tynd og smart vekselstrømsadapter, 200 W (ekstern)
8-cellers litium-ion-batteri på 83 Wh; HP 8-cellers, 75 Wh Li-ion med lang levetid

Mål

38,15 x 25,7 x 3,05 cm
(Højdemålet taget foran på computeren.)

Vægt

Fra 2,82 kg
(Vægten varierer med konfigurationen og komponenterne)

Miljømæssigt

Lav halogen16

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-mærkede og EPEAT®-registrerede konfigurationer

Udvidelsesløsninger

Bagbelyst tastatur med styring via funktionstaster

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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HP anbefaler Windows.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 2012 230 W avanceret
dockingstation

Ved hjælp af den udvidede portreplikeringsfunktionalitet og understøttelsen af SATA-lagring kan du maksimere
produktiviteten, når du er tilsluttet en dockingstation. Du kan øge mængden af lagerplads og tilslutte en harddisk eller et
optisk drev (skal anskaffes separat) ved hjælp af den integrerede SATA-opgraderingsbås.

Produktnummer: A7E38AA

HP 150 W slank adapter

Smart-strømadaptere fra HP forsyner din bærbare computer med strøm og oplader samtidig det interne batteri. Med
disse adaptere kan du forsyne din bærbare computer med strøm, når du er væk fra kontoret eller på farten.

Produktnummer: AL192AA

HPAR08XL-batteri med lang
levetid til notebook-pc

Vær produktiv i længere tid med HP AR08XL-batteri med lang levetid til notebook-pc, der kan holde op til tre år, hvilket
kan reducere dine samlede ejerskabsomkostninger. Vær med til at reducere det samlede batteriaffald ved hjælp af færre
batterier i løbet af notebook-pc'ens levetid.

Produktnummer: E7U26AA

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.

HP Professional-taske med
topåbning

Der er masser af plads til til mapper og andre dokumenter samt en bærbar computer på op til 15,6" (diagonalt) i HP
Professional-tasken med topåbning, så du kan have alt det med, du skal bruge til en travl dag på kontoret og rundt
omkring i verden.

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H4J90AA

3 års service onsite næste
hverdag

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

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U4414E
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Fodnoter
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af Windows-funktionaliteten. Besøg http://www.microsoft.com.
2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) eller op til 30 GB (Windows 8,1) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.

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 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
5 Thunderbolt er en ny teknologi. Thunderbolt-kablet og Thunderbolt-enheden (sælges separat) skal være kompatible med Windows. På https://thunderbolttechnology.net/products kan du se, om din enhed er Thunderbolt-certificeret til Windows.
6 HP RGS kræver et Windows- eller Linux-operativsystem og forbindelse til internettet.
7 HP Performance Advisor kræver Windows og internetadgang.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af Windows-funktionaliteten. Besøg http://www.microsoft.com.

2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 8.1 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, fotografier mv.), før du afinstallerer og installere styresystemer for at undgå tab af 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 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 million byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 20 GB af diskpladsen er reserveret til systemgendannelsessoftware til Windows 7 og senere versioner.
5 Kopiering af ophavsretsbeskyttet materiale er strengt forbudt. De faktiske hastigheder kan variere. Double Layer-medier kan ikke bruges i alle dvd-afspillere og dvd-rom-drev. Bemærk, at dvd-ram ikke kan læse eller skrive til 2,6 GB enkeltsidede/5,2 GB
dobbeltsidede version-1.0-medier.
6 Der kan opstå problemer i forbindelse med Blu-Ray, visse diske, digitale forbindelser, kompatibilitet og/eller ydelse, hvilket ikke betyder, at produktet er defekt. Der garanteres ikke problemfri afspilning på alle systemer. I forbindelse med visse Blu-ray-titler,
kræves der en digital DVI- eller HDMI-forbindelse. Skærmen skal endvidere i visse tilfælde understøtte HDCP. HD-dvd film kan ikke afspilles på denne desktop pc.
7 Trådløs 802.11-forbindelse er en valgfri tilføjelsesfunktion, der kræver et trådløst adgangspunkt samt en internettjeneste (ikke inkluderet). Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots.
8 4G-modulet er valgfrit, skal konfigureres af producenten og kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om dækning og forsyningsmuligheder i dit område hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø,
netværksforhold og andre faktorer. 4G fås ikke til alle produkter i alle områder.
9 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
10 HP Client Security kræver Windows.
12 Microsoft Security Essentials og Microsoft Defender kræver internetadgang.
13 HP PageLift kræver Windows 8.
14 Computrace-agenten er slået fra ved leveringen og skal aktiveres af kunden ved køb af et abonnement. Abonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Service er begrænset. Spørg Absolute, om den er tilgængelig uden for USA.
15 EPEAT®-registreret hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
16 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
17 Thunderbolt™ 2 er en ny teknologi. Installer alle de seneste drivere til din Thunderbolt-enhed, før enheden tilsluttes Thunderbolt-porten. Thunderbolt-kablet og Thunderbolt-enheden (sælges separat) skal være kompatible med Windows. På
https://thunderbolttechnology.net/products kan du se, om enheden er Thunderbolt-certificeret til Windows
18 ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/eprint kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP ePrint).
19 NVIDIA Optimus og AMD Dynamic Switchable Graphics er aktiveret som standard. Hvis du vælger at deaktivere denne funktion, bruges Intel ® integreret grafik ikke.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find 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 for at kunne
få fuldt udbytte af Windows 8.1-funktionerne. Læs mere på http://www.microsoft.com/windows
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. Intel og Core er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets
datterselskaber i USA og andre lande. NVIDIA og NVIDIA-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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