Taulukot

HP EliteBook 740 G2 -kannettava
Kaikki mitä yrityksesi tarvitsee
HP EliteBook 740 on ohut ja kevyt
kannettava, jonka ansiosta käyttäjät
voivat olla erittäin tuottavia
työpaikalla. Voit työskennellä
rauhallisin mielin, pysyä yhteydessä ja
nauttia suojaus-ja
hallintaominaisuuksista, jotka on
suunniteltu kasvavaa liiketoimintaasi
varten.

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.
● Windows 8.11
● Näytön koko: lävistäjä 35,56 cm (14
tuumaa)

Hallittavuus ja suojaus on vaivatonta

● Laite on helppo integroida IT-ympäristöösi HP Touchpoint Managerin,2 HP Client Management -ratkaisujen3 ja HP BIOSphere
-suojausominaisuuksien4 sekä Sure Start- ja HP Client Security -tekniikoiden ansiosta.3

Kannettavaa suorituskykyä

● Saat uusimman tekniikan Windows 8.1 -käyttöjärjestelmällä1 ja tehokkailla 5. sukupolven Intel® Core™ -suorittimilla5, jotka
tarjoavat pitkän akun käyttöajan.

Suunniteltu tehokkaaksi

● Jätä hyvästit käyttöavaimille, sillä Ethernet-portti, VGA-portti ja DisplayPort -liitäntä mahdollistavat tärkeimmät yhteydet kaikkiin
laitteisiisi. HP Connection Managerin,7 HP:n langattoman yhteyspisteen,8 HP Mobile Connectin9 ja valinnaisen LTE Qualcomm®
Gobi™ 4G -moduulin10 ansiosta sinulla on aina yhteydet kunnossa.

Tyylikäs ja kestävä laite

● Turha pelätä pikku kolhuja tai roiskeita. Ohut, kevyt ja tyylikäs HP EliteBook 740 kestää HP:n kokonaistestausprosessin, ja se on
suunniteltu läpäisemään tiukka Yhdysvaltain armeijan MIL-STD 810G-testaus.11

Ominaisuudet

● Hallitse tietoja, suojausta ja laitteita yhdestä pilvipohjaisesta ratkaisusta HP Touchpoint Manager -sovelluksella.2
● Pääset nauttimaan Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän1 intuitiivisesta ohjauksesta ja valinnaisen, kestävällä Corning® Gorilla® Glass
3 -lasilla varustetun teräväpiirtoisen kosketusnäytön6 vaikuttavasta kirkkaudesta.
● Uusimmat tallennustilavaihtoehdot takaavat HP EliteBookin parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Valitse mieleisesi kiintolevy- ja
SSD-asemavaihtoehdoista sekä flash-välimuisteista ja SDD-minikorteista.
● HP BIOSphere pitää tärkeät tiedot ja järjestelmän suojattuina tietoturvaratkaisuin, jotka voi mukauttaa itselleen sopiviksi4
● Teit töitä sitten kahvilassa tai toimistossa, HP Sure Start -tekniikka suojaa tietokonettasi ja tietojasi sekä tahallisia että
tahattomia hyökkäyksiä vastaan.
● Valinnaisen HP UltraSlim -telakointiaseman6 ansiosta pysyt tuottavana koko päivän.
● HP 3D DriveGuard3 auttaa suojaamaan tärkeitä tietoja, kun olet liikkeellä.
● Yksinkertaista tekninen tuki HP Care Services -tukipalvelun avulla. Voit luottaa kustannustehokkaaseen osaamisen, joka on
saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden ja kattaa useita merkkejä, laitteita ja käyttöjärjestelmiä.13
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HP EliteBook 740 G2 -kannettava
Taulukko teknisistä tiedoista

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 7 Professional 32 (saatavilla Windows 8 Pro 64 -version muunto-oikeuksien kautta)2
Windows 7 Professional 64 (saatavilla Windows 8 Pro 64 -version muunto-oikeuksien kautta)2
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Professional 641
Ubuntu Linux
FreeDOS 2.0
Prosessorituoteperhe3

Intel® Core™ i5 -suoritin Intel® Core™ i3 -suoritin

Saatavilla olevat suorittimet3

5. sukupolven Intel® Core -suorittimet

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

Enintään 16 Gt 1 600 MHz DDR3L SDRAM4
Vakiomuisti - huomautus: SODIMM-muistipaikat ovat asiakkaiden käytettävissä/päivitettävissä; tuki kaksikanavaiselle muistille

Muistipaikat

2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

320 Gt Enintään 1 Tt SATA (7 200 k/min)5
Enintään 500 Gt SATA SED (7 200 k./min)5
Enintään 120 Gt M.2 SSD5
128 Gt Enintään 512 Gt SATA SSD5
180 Gt Enintään 256 Gt SATA SE SSD5
Enintään 256 Gt M.2 PCIe -SSD

Flash-välimuisti

32 GB M.2 (lisävaruste)

Näyttö

Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton, litteä SVA-teräväpiirtonäyttö (1 366 × 768); Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu,
heijastamaton, litteä HD+ SVA -näyttö (1 600 × 900); Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton, ohut täysteräväpiirtoinen UWA-näyttö
(1 920 × 1 080); 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu, heijastamaton, ohut täysteräväpiirtoinen UWA-kosketusnäyttö (1 920 × 1 080)10

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD 5500 -grafiikkasuoritin

Ääni

HD-ääni DTS Studio Sound™ -äänentoistolla; kiinteä kahden mikrofonin järjestelmä; kaksi sisäistä stereokaiutinta

Langattomat tekniikat

HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G -mobiililaajakaista; HP hs3110 HSPA+ -mobiililaajakaista; Intel 802.11a/b/g/n (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; Intel 802.11
a/b/g/n (2×2) ja Bluetooth® 4.0; Intel 802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä; NFC-moduuli (lisävaruste)6,7,8,9
(Miracast-tuki (vain Windows 8.1 -käyttöjärjestelmässä))

Tietoliikenne

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

Laajennuspaikat

1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija
(SD-, SDHC- ja SDXC-tuki)

Portit ja liittimet

3 USB 3.0 -porttia; USB 3.0 -latausportti; DisplayPort 1.2 -liitin; VGA-liitin; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä; verkkovirtaliitäntä; RJ-45-liitäntä; liitäntä telakointiasemaan; liitäntä
lisäakulle

Syöttölaite

Läikkyneiltä nesteiltä suojattu näppäimistö; taustavalaistusmahdollisuus
Lasinen kosketuslevy (kemiallisesti etsattu pinta) ja virtapainike, kaksisuuntainen vieritys, napautus- ja eletunnistus, vieritys kahdella sormella ja zoomaaminen kahdella sormella
(nipistyseleet)

Web-kamera

720p:n HD-web-kamera (joissakin malleissa)10

Saatavilla olevat ohjelmistot

HP BIOSphere ja HP Sure Start; HP Touchpoint Manager; HP 3D DriveGuard; HP Connection Manager (Windows 7 -käyttöjärjestelmissä); HP:n langaton yhteyspiste; HP Mobile
Connect (vain Windows 8.1 -käyttöjärjestelmissä); HP PageLift; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; Osta Office11,12,13,14,15,16

Suojauksen hallinta

Turvalukon paikka (lukko hankittava erikseen); TPM 1.2/2.0 (Infineon, juotettu); Integroitu älykortinlukija (aktiivinen); Sormenjälkilukija (lisävaruste)

Virtalaitteet

45 W:n Smart-verkkolaite; 65 W:n Smart-verkkolaite
HP:n pitkäkestoinen kolmikennoinen litium-ionipolymeeriakku (24 Wh); HP:n pitkäkestoinen kolmikennoinen prismaattinen polymeeriakku (50 Wh)

Mitat

33,9×23,7×2,1 cm (ei kosketusnäyttö); 33,9×23,7×2,26 cm (kosketusnäyttö)

Paino

Paino alkaen 1,55 kg (ei kosketusnäyttö); Paino alkaen 1,71 kg (kosketusnäyttö)
(Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Ympäristö

Vähähalogeeninen17

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioituja kokoonpanoja saatavilla

Takuu

3-vuoden HP tuki asiakkaan tiloissa seuraavan työpäivän aikana. Tuki on voimassa kolme vuotta tuotteen hankintahetkestä lukien. Jos ongelmaa ei voida ratkaista etätuen avulla,
tietokone korjataan asiakkaan luona seuraavan työpäivän aikana HP:n valtuuttaman huoltokumppanin toimesta. Palvelun vasteaika voi vaihdella asiakkaan maantieteellisen
sijainnin mukaan. Jos tukea toimitetaan HP:n maantieteellisen kattavuusalueen ulkopuolelle, palvelun toimitusaika voi olla pidempi.
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP 2013 UltraSlim
-telakointiasema

Laajenna näyttö-, verkko- ja laiteliitettävyys nopeasti ja helposti niin, että voit mukauttaa aina valmiina olevan
työaseman HP 2013 UltraSlim -telakointiasemalla, joka on yksinkertainen yhden napsauksen sivuunliu'utettava telakka
tietyille ultraohuille HP EliteBook -kannettaville.

Tuotenumero: D9Y32AA

Ohut HP Ultrabook
Professional -laukku, päältä
avattava

HP Slim Ultrabook Top Load – tyylikäs, kestävä ja pienikokoinen kantolaukku, joka on suunniteltu
Ultrabook™-kannettavalle. Tyylikkyyden ja toiminnallisuuden yhdistävä musta harmaaruutuinen tvillikangas suojaa
laitteesi ja täydentää ulkoasusi.

HP UltraBookin 14 tuuman
suojus

Pakkaa Ultrabook™ lähtövalmiiksi sujauttamalla se HP:n Ultrabook-kannettavan suojukseen, joka on tyylikäs, kestävä ja
pienikokoinen laukku kannettavan tyylikkääseen suojaamiseen.

Langaton HP Comfort Grip
-hiiri

Langattoman HP Comfort Grip -hiiren ominaisuuksiin kuuluvat 30 kuukauden pariston käyttöikä ja upean moderni
muotoilu, joka sopii saumattomasti HP:n yrityskannettavien oheen.

HP:n huippuohut
avainkaapelilukko

Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

HP:n ohut 90W:n verkkolaite

Työskentelet tehokkaasti, kun käytössäsi on HP:n 90 W:n ohut yhdistelmäsovitin, joka syöttää virran HP:n
yrityskannettavaan tai Ultrabookiin™.

Tuotenumero: F3W15AA

Tuotenumero: F7Z99AA

Tuotenumero: H2L63AA

Tuotenumero: H4D73AA

Tuotenumero: H6Y83AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U4391E
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HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai erikseen hankittavien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 HP TouchPoint Manager tukee Android™-, iOS- ja Windows-käyttöjärjestelmiä sekä eri valmistajien tietokoneita, kannettavia, tabletteja ja älypuhelimia. Joidenkin toimintojen käyttöön tarvitaan tilaus. Ei saatavilla kaikissa maissa. Katso saatavuustiedot
osoitteesta www.hp.com/touchpoint. Touchpoint Manager edellyttää tilauksen hankkimista.
3 Edellytyksenä Windows-käyttöjärjestelmä.
4 HP BIOSphere -ominaisuudet voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän ja kokoonpanon mukaan.
5 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
6 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
7 HP Connection Manager on käytettävissä vain Windows 7 -käyttöjärjestelmässä.
8 Langattomien yhteyspisteiden käyttö edellyttää toimivaa internet-yhteyttä ja erikseen hankittavaa tiedonsiirtosopimusta. Kun HP:n langaton yhteyspiste on käytössä, laitesovellukset käyttävät yhteyspisteen tiedonsiirtosopimusta. Langattoman yhteyspisteen
tiedonsiirrosta saatetaan periä lisämaksuja. Tarkista tiedonsiirtosopimuksesi tiedot palveluntarjoajalta. Edellytyksenä Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä tai Windows 7 -käyttöjärjestelmään tarkoitettu HP Connection Manager.
9 HP Mobile Connect -palvelu edellyttää yhteensopivaa CDMA- tai HSPA-mobiililaajakaistamoduulia sekä prepaid-palvelun hankkimista. Tarkista kattavuus ja saatavuus omalla palvelualueellasi osoitteesta hp.com/go/mobileconnect.
10 Tiettyjen HP:n tuotteiden sisäiset Qualcomm® Gobi® -moduulit edellyttävät langattoman yhteyden datasopimusta ja verkkotukea, ja ne eivät ole saatavilla kaikilla alueilla. Selvitä kattavuusalue ja saatavuus palveluntarjoajalta. 4G LTE ei ole saatavilla kaikilla
alueilla. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.
11 MIL-STD-testauksella ei pyritä osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa. Laite on läpäissyt muun muassa seuraavat
testit: korkea lämpötila (käytössä), korkea lämpötila (ei käytössä), matala lämpötila, korkeus, kosteus, lämpötilan nopea vaihtelu, pöly, pudotus, tärinä (luokka 4), tärinä (luokka 24) ja iskut.
13 HP Care Services -palvelut ovat valinnaisia. HP Care Services -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin
sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai erikseen hankittavien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Professional -ohjelmisto, ja sen mukana toimitetaan Windows 8.1 Pro -ohjelmiston käyttöoikeus ja ohjelmat. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versioiden välillä vaihtaminen edellyttää
yhden version asennuksen poistamista ja toisen asentamista. Jotta et menettäisi tietojasi, tee kaikista tiedoista (tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) varmuuskopiot ennen käyttöjärjestelmien poistamista ja asentamista.
3 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä 64-bittinen tietokonejärjestelmä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
4 Muistin enimmäiskapasiteetti perustuu oletukseen, että käytössä on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä tai Linux. Windows-käyttöjärjestelmän 32-bittisissä versioissa yli 3 Gt:n muisti ei järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi ole välttämättä kokonaan
käytettävissä.
5 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 8 -käyttöjärjestelmässä enintään 30 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
6802.11 langaton yhteys on valinnainen lisäosa ja vaatii langattoman tukiaseman ja internet-yhteyden, jotka on hankittava erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
7 4G LTE -moduuli on valinnainen ja edellyttää erikseen hankittua palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden nopeus vaihtelee sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavissa
kaikkiin tuotteisiin eikä kaikilla alueilla.
8 Miracast on langaton tekniikka, jonka avulla voit heijastaa tietokoneen näytön sisällön televisioruudulle, projektoreihin ja suoratoistaviin mediasoittimiin, jotka tukevat myös Miracast-tekniikkaa. Miracastin avulla voit jakaa tietokoneellasi tekemät asiat ja esittää
diaesityksen. Lisätietoja: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
9 NFC on valinnainen lisäominaisuus.
10 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
11 Ei saatavilla kaikissa maissa; katso saatavuustiedot osoitteesta www.hp.com/touchpoint. Jotkin Touchpoint Manager -toiminnot edellyttävät tilauksen hankkimista.
12 HP 3D Drive Guard edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää.
13 HP:n langattoman yhteyspisteen käyttö edellyttää toimivaa internet-yhteyttä ja erikseen hankittavaa tiedonsiirtosopimusta. Kun HP:n langaton yhteyspiste on käytössä, laitesovellukset käyttävät yhteyspisteen tiedonsiirtosopimusta. Langattoman
yhteyspisteen tiedonsiirrosta saatetaan periä lisämaksuja. Tarkista tiedonsiirtosopimuksesi tiedot palveluntarjoajalta. Edellytyksenä Windows 8.1 -käyttöjärjestelmä tai Windows 7 -käyttöjärjestelmään tarkoitettu HP Connection Manager.
14 HP Mobile Connect -palvelu edellyttää yhteensopivaa CDMA- tai HSPA-mobiililaajakaistamoduulia sekä prepaid-palvelun hankkimista. Tarkista kattavuus ja saatavuus omalla palvelualueellasi osoitteesta hp.com/go/mobileconnect.
15 HP PageLift edellyttää Windows 7 -käyttöjärjestelmää tai sitä uudempaa versiota.
16 HP ePrint edellyttää verkkoyhteyttä HP:n verkkoyhteyttä käyttävään tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä. Yhteensopivat tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut HP ePrint -tulostusta koskevat lisätiedot ovat osoitteessa
www.hp.com/go/businessmobileprinting
17 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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