Dataark

Bærbar HP EliteBook 740 G2-computer
Alt det, virksomheden har brug for
HP EliteBook 740 er en slank og let
bærbar computer, som sikrer høj
produktivitet på kontoret. Den er
pålidelig og garant for, at I kan holde
kommunikationen gående, og så er
den udstyret med en række
sikkerheds- og
administrationsfunktioner, som er
udviklet til virksomheder i vækst.

HP anbefaler Windows.
● Windows 8.11
● Skærmstørrelse: 35,56 cm (14")

Nem administration og sikkerhed

● Det er nemt at integrere it-udstyr og -programmer med HP Touchpoint Manager,2 HP Client Management Solutions3 og
sikkerhedsfunktionerne i HP BIOSphere4 med Sure Start og HP Client Security.3

Transportabel og hurtig

● Få den seneste teknologi i form af Windows 8.11 og de kraftige Future Intel® Core™-processorer af 5. generation5, som forlænger
batterilevetiden.

Skabt til produktivitet.

● Det er ikke nødvendigt med dongler, når I har en glimrende Ethernet-port samt en DisplayPort til nøgleforbindelser ud til alle
jeres enheder. Hold forbindelsen med HP Connection Manager,7 HP Wireless Hotspot,8 HP Mobile Connect9 og den valgfri
Qualcomm® Gobi™ 4G-LTE-forbindelse.10

Elegant, holdbart design

● Du skal aldrig bekymre dig om stød og mindre spild igen. Den slanke, lette og stilfulde HP EliteBook 740 har bestået HP’s Total
Test Process og gennemgår grundige MIL-STD 810G-test.11

Indeholder

● Administrer data, sikkerhedsindstillinger og enheder fra én enkelt cloud-baseret løsning med HP Touchpoint Manager.2
● Oplev det brugervenlige Windows 8.1,1 og nyd den imponerende klarhed i den berøringsfølsomme FHD-skærm (tilbehør)6 med
det stærke Corning® Gorilla® Glass 3.
● De nyeste lagringsmuligheder sikrer den bedste ydelse fra HP EliteBook. Vælg blandt en række harddiske, Solid State-drev (SSD),
flash-cache og et mini-SSD-kort.
● HP BIOSphere holder missionskritiske data og systemer beskyttet med brugertilpasset sikkerhed.4
● Uanset om du sidder på en café eller på kontoret og arbejder, beskytter HP Sure Start-teknologien din pc og data fra både bevidst
skadelige og utilsigtede angreb.
● Vær produktiv hele dagen med den valgfrie HP UltraSlim-dockingstation.6
● HP 3D DriveGuard3 beskytter vigtige oplysninger, når du er på farten.
● Gør den tekniske support enklere med Helpdesk fra HP Care Services. I får prisvenlig ekspertise, som kan nås døgnet rundt, og
som dækker adskillige producenter, enheder og operativsystemer.13
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows.

Tilgængelige operativsystemer

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8 Pro 64)2
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8 Pro 64)2
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Professional 641
Ubuntu Linux
FreeDOS 2.0

Processorfamilie3

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

Tilgængelige processorer3

Future Intel® Core-processorer af 5. generation

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM4
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Kunden har adgang til, og kan opgradere, SODIMM-stikkene; Understøtter hukommelse med to kanaler

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
Op til 120 GB M.2 SSD5
128 GB Op til 512 GB SATA SSD5
180 GB Op til 256 GB SATA SE SSD5
Op til 256 GB M.2 PCIe SSD-harddisk

Flash-cache

32 GB M.2 (tilbehør)

Skærm

Refleksfri HD SVA-fladskærm på 35,56 cm (14") med LED-bagbelysning (1366 x 768); Refleksfri HD+ SVA-fladskærm på 35,56 cm (14") med LED-bagbelysning (1600 x 900);
Slank, refleksfri FHD UWA-skærm på 35,56 cm (14") med LED-bagbelysning (1920 x 1080); Slank, refleksfri FHD UWA-berøringsskærm på 35,56 cm (14") med LED-bagbelysning
(1920 x 1080)10

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD-grafikkort 5500

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound™; 2 indbyggede mikrofoner; 2 indbyggede stereohøjtalere

Trådløse opkoblingkomponenter

Mobilt HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G-bredbånd; Mobilt HP hs3110 HSPA+-bredbånd; Kombination af Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0; Intel
802.11a/b/g/n (2x2) og Bluetooth® 4.0; kombination af Intel 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.0; Valgfrit NFC-modul (nærfeltskommunikation)6,7,8,9
(Understøttelse af Miracast (kun modeller med Windows 8.1))

Kommunikation

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

Udvidelsesstik

1 multiformatlæser til digitale medier
(understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

3 USB 3.0; 1 USB 3.0-opladning; 1 DisplayPort 1.2; 1 VGA; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 vekselstrømsstik; 1 RJ-45; 1 dockingstik; 1 ekstra batteristik

Inputenhed

Tastatur, der modstår spild, med dræn; mulighed for bagbelysning (ekstraudstyr)
Pegefelt af glas (med kemisk ætset overflade) med tænd/sluk-knap, understøttelse af tovejsscrolning, tryk- og gestikfunktioner aktiveret som standard, scrolning med to fingre,
zoom med to fingre (knib)

Webcam

720p HD-webcam (visse modeller)10

Tilgængelig software

HP BIOSphere med HP Sure Start; HP Touchpoint Manager; HP 3D Driveguard; HP Connection Manager (modeller med Windows 7); HP Wireless Hotspot; HP Mobile Connect (kun
modeller med Windows 8); HP PageLift; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; Køb Office11,12,13,14,15,16

Sikkerhedsstyring

Holder til sikkerhedslås (lås skal købes separat); TPM 1.2/2.0 (Infineon, loddet ind); Indbygget chipkortlæser (aktiv); Fingeraftrykslæser (valgfri)

Strømforsyning

Smart vekselstrømsadapter, 45 W; 65 W smart vekselstrømsadapter
HP 3-cellers, 24-Wh Li-ion-polymer med lang levetid; HP 3-cellers, 50-Wh, prismatisk Li-ion-batteri med polymerer og lang levetid

Mål

33,9 x 23,7 x 2,1 cm (uden berøringsteknologi); 33,9 x 23,7 x 2,26 cm (med berøringsteknologi)

Vægt

Fra 1,55 kg (uden berøringsteknologi); Fra 1,71 kg (med berøringsteknologi)
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljømæssigt

Lav halogen17

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

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 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™. 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: U4391E

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

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H6Y83AA
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HP anbefaler Windows.

Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke 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 HP TouchPoint Manager understøtter operativsystemerne Android™, iOS og Windows samt pc'er, bærbare pc'er, tablet-pc'er og smartphones fra diverse producenter. Nogle funktioner kræver abonnement. Findes ikke i alle lande. Læs mere om lagerføring på

www.intel.com/info/. Touchpoint Manager kræver, at der tegnes abonnement.
3 Forudsætter anvendelse af operativsystemet Windows.
4 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af pc'ens platform og konfiguration.
5 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller i forbindelse med alle softwareprogrammer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevnen afhænger af
hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
6 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
7 HP Connection Manager fås kun til Windows 7.
8 Det trådløse hotspotprogram kræver, at der er oprettet forbindelse til internettet og anskaffet et separat dataabonnement. Når HP Wireless Hotspot er aktivt, vil programmerne på selve enheden stadig fungere, og der vil blive anvendt det samme
dataabonnement til disse som til det trådløse hotspot. Der kan blive pålagt ekstragebyrer for brug af data via trådløst hotspot. Tjenesteudbyderen kan oplyse dig om planens nærmere detaljer. Kræver Windows 8.1 eller HP Connection Manager til Windows 7.
9 HP Mobile Connect-tjenesten kræver et understøttet mobilt CDMA- eller HSPA-bredbåndsmodul og forudbetalt anskaffelse af tjenesten. På hp.com/go/mobileconnect kan du se, om der er forsyningsmulighed og dækning i dit område.
10 De indbyggede Qualcomm® Gobi®-moduler findes i en række udvalgte HP-produkter og kræver abonnement på trådløse datatjenester samt netværksunderstøttelse. De fås ikke i alle lande. Kontakt tjenesteudbyderen vedrørende dækningsområde og udbud.
4G LTE fås ikke i alle områder. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer.
11 Formålet med MIL-STD-testene er ikke at demonstrere egnethed i forhold til kontraktkravene fra det amerikanske forsvarsministerium eller til militærbrug. Testresultaterne er ikke nogen garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold. Testene omfatter bl.a.
følgende områder: Høj temperatur (i drift), høj temperatur (ude af drift), lav temperatur, højde, luftfugtighed, temperaturchok, støv, fald, vibrationer (kategori 4), vibrationer (kategori 24) og elektrisk stød.
13 HP Care Services kan tilvælges. Serviceniveauer og responstider for HP Care-tjenesterne afhænger af den geografiske placering. Servicen starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der findes flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som blev overbragt til kunden ved købet. Kunden kan have ekstra lovbestemte rettigheder i henhold til relevant lokal lovgivning, og disse rettigheder er ikke på nogen måde
påvirket af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1 Nogle funktioner kan ikke 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 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. For 32-bit Windows-operativsystemer vil al hukommelse over 3 GB muligvis ikke være tilgængelig på grund af systemressourcebegrænsninger.
5 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske, formaterede kapacitet er mindre. Op til 30 GB (i Windows 8) er reserveret til systemgendannelsessoftware.
6 Trådløst 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.
7 4G-LTE-modulet er valgfrit, og det er nødvendigt med en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om dækning og forsyningsmuligheder i dit område hos serviceudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser,
netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter og i alle områder.
8 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil have skærmen vist på fjernsyn, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil afspille diasshow eller fremvise det, du sidder med på
computeren. Der er flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
9 NFC er valgfrit tilbehør.
10 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
11 Findes ikke i alle lande. Læs mere om lagerføring på www.intel.com/info/. Visse funktioner i Touchpoint Manager kræver, at der tegnes abonnement.
12 HP 3D Drive Guard kræver Windows.
13 Programmet HP Wireless Hotspot kræver, at der er oprettet forbindelse til internettet og anskaffet et separat dataabonnement. Når HP Wireless Hotspot er aktivt, vil programmerne på selve enheden stadig fungere, og der vil blive anvendt det samme
dataabonnement til disse som til det trådløse hotspot. Der kan blive pålagt ekstragebyrer for brug af data via trådløst hotspot. Tjenesteudbyderen kan oplyse dig om planens nærmere detaljer. Kræver Windows 8.1 eller HP Connection Manager til Windows 7.
14 HP Mobile Connect-tjenesten kræver et understøttet mobilt CDMA- eller HSPA-bredbåndsmodul og forudbetalt anskaffelse af tjenesten. På hp.com/go/mobileconnect kan du se, om der er forsyningsmulighed og dækning i dit område
15 HP PageLift kræver Windows 7 eller nyere.
16 HP ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/businessmobileprinting kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre
oplysninger om HP ePrint
17 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og tilbehør har ikke lavt halogenindhold. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.

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 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. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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