Dataark

HP EliteBook Folio 1020 G1 bærbar PC
Veier lite, gjør mye
HP EliteBook Folio 1020 starter på 1,2
kg/2,68 lb og 15,7 mm/0,62" tykkelse,
og er en imponerende tynn og lett
bærbar PC for bedriftsklassen. Denne
holdbare følgesvennen er fullt utstyrt
med HPs ledende sikkerhets- og
administrasjonsløsninger.

● Windows 8.11
● 31,75 cm (12,5" diagonalt) skjerm

Elegant, tynn, smart

● Vis frem en bærbar PC som ikke bare har hjernen, men utseende også, med et stilig, ultratynt design laget av CNC Aluminium og
Magnesiumlegering.

Strømlinjeformet sikkerhet og administrasjon

● Stol på HPs ledende løsninger for sikkerhet og omfattende administrasjon. Hold enheter, data og identiteter sikre og enkelt
administrert, med kraftige verktøy fra HP, inkludert HP BIOSphere2 og HP Touchpoint Manager.3

Tøff og klar

● Du kan trygt ta fatt på påkjenningene ved daglig bruk og hyppig reise med en robust EliteBook, konstruert uten bevegelige deler,
og utviklet for å bestå MIL-STD 810G holdbarhetstester for fall, støt, vibrasjon og mer.4

Gi fingrene en pause

● Etter timer med brukerstudier, har HP utviklet HP Premium-tastaturet, som har en bemerkelsesverdig balanse mellom komfort
og tilbakemelding slik at brukerne kan konsentrere seg om arbeidet.

Med

● Samarbeid med kolleger over hele verden med en pakke med funksjoner, inkludert HD-webkamera, oppslukende DTS Studio
Sound™ med stereohøyttalere, dual array-mikrofon og programvaren HP Noise Reduction.
● Forbedre EliteBook opplevelsen ved å legge til nyttig ekstra tilbehør, som en ultratynn forankringsstasjon, Elite buet skjerm, HP
tynn Reisestrømadapter, trådløst tastatur og mer.5
● Se alt med strålende klarhet på en 31,75 cm (12,5") diagonalt FHD anti-refleks ikke-berøringsskjerm, eller alternativt med en
QHD-berøringsskjerm med imponerende høy oppløsning.5
● Behold tilkoblingen med WiDi6, Miracast7 og kombinert WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.0.8 Pluss, den kan enkelt knyttes til
telefonen for mobilt bredbånd når du er på reise.
● Gled deg over to USB 3.0-ladeporter, MicroSD-utvidelsesspor og HDMI-videoutgang.
● Dra nytte av HPs Elite-støtte9, begrenset garanti og Global Series-støtte.
● Forenkle teknisk støtte med kundestøtte fra HP Care-tjenester. Stol på kostnadseffektiv ekspertise som er tilgjengelig døgnet
rundt, hele uken, og som dekker flere merker, enheter og operativsystemer.13
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HP EliteBook Folio 1020 G1 bærbar PC
Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8,1 Pro)24
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8,1 Pro)24
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux3

Prosessorfamilie4

Intel® Core™ M-prosessor

Tilgjengelige prosessorer4

Intel® Core™ M-5Y51 med Intel HD Graphics 5300 (1,1 GHz, opptil 2,6 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 kjerner), Intel® Core™ M-5Y71 med Intel HD Graphics
5300 (1,2 GHz, opptil 2,9 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM 5
Merknad om standardminne: Interne komponentoppgraderinger for minnet er ikke tilgjengelig etter fabrikkonfigurasjon.

Internminne

128 GB Inntil 512 GB M.2 SSD6,7
Inntil 256 GB M.2 SE SSD6,7

Skjerm

31,75 cm (12,5" diagonalt) FHD UWVA ultratynn LED-bakbelyst (1920 x 1080), 31,75 cm (12,5" diagonalt) QHD UWVA ultratynn LED-bakbelyst berøringsskjerm (2560 x 1440)13,14

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 530013

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound™; Integrert «dual array»-mikrofon; 2 integrerte stereohøyttalere, HP Noise Reduction-programvare

Trådløsteknologi

Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi og Bluetooth® 4.0, Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AN 7265 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi og
Bluetooth® 4.08,9,10
(Interne komponentoppgraderinger for tilkobling er ikke tilgjengelig etter fabrikkonfigurasjon.)

Kommunikasjon

Ethernet via tilbehørsdongel (valgfri/ekstra), NFC (valgfri/ekstra)12

Utvidelsesspor

1 microSD
(støtter SD, SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

2 USB 3.0-ladeporter, 1 HDMI, 1 forankringskontakt, 1 vekselstrøm, 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt

Inndataenhet

Sølbestandig bakbelyst tastatur med drenering
Glass ForcePad™ (med kjemisk etset overflate) med av/på-knapp, støtter toveis rulling med forklaringer, trykk og bevegelser aktivert av standardrulling med to fingre og
tofingerzoom (kniping)

Webcam

720p HD-webkamera13

Tilgjengelig programvare

Kjøp Office; HP BIOSphere med HP Sure Start; HP Connection Manager (modeller med Windows 7); HP Wireless Hotspot; HP PageLift; HP Recovery Manager; HP Support Assistant;
HP ePrint; HP SoftPaq Download Manager; Absolute Data Protect (kun modeller med Windows 8.1), CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE; HP Touchpoint Manager; Foxit
PhantomPDF Express for HP; HP Connection Manager; HP ePrint-driver; HP File Sanitizer; Intel WiDi-programvare, Microsoft Security Essentials; Lync Optimized15,16,17,18,19,20

Sikkerhetsadministrasjon

TPM 1.2/2.0 (Infineon, loddet ned); Fingeravtrykksleser; Full Volume Encryption; Autentisering før oppstart (passord)21

Strøm

45 W Smart strømadapter
HP Long Life 4-cellers, 36 Wt Litiumionpolymer

Mål

31 x 21 x 1,57 cm

Vekt

Starter på 1,21 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen22

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

3 års begrenset garanti (Care Packs (tillegg) tilgjengelig, selges separat), 3 års begrenset garanti på HP Long Life-batteri (bare tilgjengelig med 3-års begrenset plattformgaranti)
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HP EliteBook Folio 1020 G1 bærbar PC
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 2013 UltraSlim
dokkingsstasjon

Utvid skjerm-, nettverks- og enhetstilkoblingen raskt og enkelt for å lage en arbeidsplass som alltid er klar, med HP 2013
UltraSlim-dokkingsstasjon, en enkel, ett-klikks dokkingsstasjon som skyves inn i utvalgte supertynne HP EliteBook
bærbare PCer.

Produktnummer: D9Y32AA

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP Business tynn toppmatet
veske

HP Business tynn veske med toppåpning er en kompakt, stilig og holdbar veske som er utformet for HPs elegante og
lette bærbare kontor-PCer med tynn profil (opptil 14,1-tommers skjerm (diagonalt)).

HP Touch to Pair mus

Få mer fleksibilitet og funksjonalitet, og hold arbeidsplassen ryddig, med verdens første trådløse NFC-mus (Near Field
Communication) som umiddelbart sammenkobler og kobler til Bluetooth®-aktiverte nettbrett eller
Ultrabook-maskiner™.*

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

HP 65 W Smart reiseadapter

Vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet samtidig. Disse adapterne
gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra kontoret eller på reise. HP 65 W tynn reiseadapter er
perfekt for reisende eller "landeveiskrigere" som alltid er på farten. Adapteren er 40 % tynnere enn standard 65 W
adapter, og har en praktisk USB-port for lading av annet tilbehør mens du arbeider. Fire internasjonale adapterplugger
sørger for at din tynne reiseadapter virker overalt. En stilig beskyttende bæreveske holder alt samlet.

Produktnummer: J0E43AA

HP Care Pack: 3 år neste
virkedag på stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste virkedag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U4414E
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HP EliteBook Folio 1020 G1 bærbar PC
Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.
2 HP BIOSphere-funksjoner kan variere avhengig av PC-plattform og konfigurasjon.

3 HP Touchpoint Manager støtter operativsystemer fra Android™, iOS og Windows, samt PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Ikke tilgjengelig i alle land, se www.hp.com/touchpoint for informasjon om tilgjengelighet.

Touchpoint Manager krever kjøp av et abonnement. Out-of-band HP kun Tøm, Lås, Lås opp og rapportering av BIOS startsfeilkoder er planlagt å være tilgjengelig på utvalgte HP Elitebook-maskiner, og krever en Intel® vPro™-teknologi og funksjoner i
strømstatusene S3/Hvilemodus, S4/dvalemodus og S5/Mykt av.
4 MIL-STD-testing er ikke ment som demonstrasjon av egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. HP EliteBook Folio 1020 G1 besto MIL-STD
810G-testing for høy temperatur, lav temperatur, temperatursjokk, høyde over havet, fuktighet, støv, fall, tilfeldig vibrasjon og støt.
5 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
6 Integrert Intel Wi-Di-funksjon er tilgjengelig i enkelte konfigurasjoner og krever separat innkjøpt projektor, TV eller dataskjerm som har integrert eller ekstern Wi-Di-mottaker. Eksterne Wi-Di-mottakere kobles til projektor, TV eller dataskjerm via en vanlig
HDMI-kabel, som også selges separat.
7 Miracast er en trådløs teknologi som PC-en kan bruke til å projisere skjermen til TV-er, projektorer og overførende mediespillere som også støtter Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele hva du gjør på PC-en og presentere en lysbildefremvisning. For mer
informasjon: http://Windows.Microsoft.com/no/Windows-8/Project-Wireless-Screen-miracast
8 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellig fra
utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
9 Elite-støtte er tilgjengelig på engelsk bare i USA og Canada.
10 HP Care Services er valgfrie. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack-tjenester kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer
informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge - Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpetidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover,
og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkonstninger ved Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan finnes nødvendig over tid på grunn av oppdateringene. Se http://www.microsoft.com.
Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
4 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg av denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en
datamaskin med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer,
avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
5 Maksimal minnekapasitet forutsetter 64-bits Windows-operativsystemer eller Linux. Med 32-bits Windows-operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
6 For harddisker og SSD-stasjoner, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 30 GB (for Windows 8.1/10) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
7 Interne komponentoppgraderinger for lagring og stasjoner er ikke tilgjengelig etter fabrikkonfigurasjon.
8 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
9 Bluetooth 4.0 er bare tilgjengelig for operativsystemet Windows 8.1.
10 Kombinert 802.11 + Bluetooth selges separat eller som en tilleggsfunksjon. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og er ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellig fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den
bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
12 NFC selges separat eller som et alternativ, og leveres som standard aktivert på Windows 8.1 og deaktivert på Windows 7.
13 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder.
14 Berøringsskjerm øker startvekten til 3,72 lb og høyden til 17,1 mm. Berøringspanelet har toppdeksel med det kjemisk forsterkede Corning® Gorilla® Glass 3.
16 HP ePrint krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting
16 HP Wireless Hotspot-programmet krever en aktiv Internett-forbindelse og et dataabonnement som kjøpes separat. Programmer på enheten vil fortsatt fungere og bruke samme dataabonnement som den trådløse sonen mens HP Wireless Hotspot er aktivt.
Databruk i trådløse soner kan medføre ekstra kostnader. Sjekk abonnementsdetaljer hos tjenesteleverandøren. Krever Windows 8.1 eller HP Connection Manager for Windows 7.
17 HP PageLift krever Windows 7 eller senere utgave.
18 HP Touchpoint Manager støtter Android™, iOS og Windows-operativsystemer, samt PC-er, bærbare PC-er, nettbrett og smarttelefoner fra forskjellige produsenter. Ikke tilgjengelig i alle land. Se www.hp.com/touchpoint for informasjon om tilgjengelighet.
Touchpoint Manager krever kjøp av et abonnement. Out-of-band HP kun Tøm, Lås, Lås opp og rapportering av BIOS startsfeilkoder er planlagt å være tilgjengelig på utvalgte HP EliteBook-maskiner og nødvendig for Intel® vPro™-teknologi og funksjoner i
strømstatusene S3/Hvilemodus, S4/dvalemodus og S5/Mykt av.
19 File Sanitizer: For brukstilfellene som er skissert i DOD 5220.22-M-supplementet Støtter ikke Solid State-stasjoner (SSD). Førstegangsoppsett kreves. Netthistorikk slettes bare i nettleserne Internet Explorer og Firefox, og må aktiveres av bruker. Med Windows
8.1 må brukeren slå av Enhanced Protection Mode i IE11 for makulering ved lukking av nettleseren.
20 Foxit PhantomPDF Express for HP er skrivebeskyttet
21 Fastvare-TPM er versjon 2.0. Maskinvare-TPM er v1.2, som er et delsett av TPM 2.0-spesifikasjonsversjonen v0.89 som implementert av Intel Platform Trust Technology (PTT).
22 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
24 Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, og har også lisens og medier for Windows 8.1 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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