Folheto de especificações

Notebook HP EliteBook Folio
1040 G2
A beleza está intimamente
ligada ao mais fino
Ultrabook™ de nível
empresarial de 14 polegadas
da HP, repleto de recursos
impressionantes de
desempenho, segurança e
gerenciamento para ajudá-lo
a realizar o melhor trabalho
possível.
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● Windows 10 Pro1
● Tamanho da tela: 14" de diagonal

Leve menos. Faça mais
Trabalhe com confiança, no escritório ou em trânsito, com o fino, elegante e durável HP EliteBook Folio 1040.
Construído com uma tela de toque full HD opcional,3 uma forte plataforma de liga de alumínio e um teclado
com iluminação auxiliar resistente a derramamento de líquidos, ele foi feito para suportar os rigores do dia de
trabalho.

Uma usina de produtividade
Use a mais recente tecnologia, com o Windows 8.11 e processadores Intel® Core™ de 5a geração à sua escolha4
que oferecem velocidade e desempenho impressionantes. Energia para o dia todo com a bateria de longa
duração criada com os profissionais em mente.

Conexão sem complicações
Mantenha sua conexão com WiDi,5 Miracast,6 combinação WLAN 802.11ac/Bluetooth 4.0 compatível7 e
Qualcomm® Gobi™ 4G LTE opcional.8

Segurança e gerenciamento em que você pode confiar
Mantenha o controle dos dados, da segurança e dos dispositivos com o HP BIOSphere,9 o HP Sure Start, o HP
Touchpoint Manager,10 o Intel® vPro™ opcional11 e o LANDesk,12 que se integram facilmente ao seu ambiente de
TI.

Recursos
● Colabore com seus colegas usando uma webcam de 720p e DTS Studio Sound™ com cancelamento de

ruído.

● Portas essenciais oferecem conexões convenientes para dispositivos periféricos. O DisplayPort permite

conexões rápidas a monitores e projetores, ao mesmo tempo que as portas USB 3.0 de carga em ambos os
lados da máquina permitem carregar dispositivos móveis sem complicações.

● Ajude a impulsionar a eficiência com acessórios opcionais, como a estação de acoplamento Ultraslim,3

monitores Elite3 e o adaptador de CA compacto para viagem3 que combinam com seu estilo pessoal de
trabalho.

● Não tema impactos acidentais com o durável HP EliteBook 1040.
● O HP BIOSphere mantém dados de missão crítica e sistemas de PC protegidos com segurança

personalizável.9

● O HP Sure Start detecta corrupção e faz o autorreparo do BIOS.
● Gerencie dados, segurança e dispositivos a partir de uma única solução baseada na nuvem com o HP

Touchpoint Manager.10

● Aproveite a estabilidade de um ciclo de vida longo, do suporte de série global e dos serviços HP Elite.13
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Sistema operacional disponível

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (disponível através de direitos de downgrade do Windows 10 Pro); 2
Windows 7 Professional 32 (disponível através de direitos de downgrade do Windows 10 Pro); 2
Windows 7 Professional 64 (disponível através de direitos de downgrade do Windows 8.1 Pro) 25
Windows 7 Professional 32 (disponível através de direitos de downgrade do Windows 8.1 Pro) 25
Windows 7 Professional 64 1
Windows 7 Professional 32 1
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux 3

Família de processador 4

Processador Intel® Core™ i7; Processador Intel® Core™ i5

Processadores disponíveis 4

Intel® Core™ i7-5650U com gráficos Intel HD 6000 (2,2 GHz, até 3,2 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel®
Core™ i7-5600U com gráficos Intel HD 5500 (2,6 GHz, até 3,2 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™
i5-5300U com gráficos Intel HD 5500 (2,3 GHz, até 2,9 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 3 MB de cache, 2 núcleos); Intel® Core™ i5-5200U
com gráficos Intel HD 5500 (2,2 GHz, até 2,7 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 3 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

O chipset é integrado ao processador

Memória Máxima

SDRAM DDR3L-1600 8 GB 5
Taxas de transferência de até 1600 MT/s. Atualizações de componentes internos para memória não estão disponíveis após a configuração de
fábrica.

Slots de memória

1 SODIMM

Armazenamento interno

128 GB Até 512 GB SSD M.2 6,7
180 GB Até 256 GB SSD M.2 SE 6,7

Monitor

Tela com 14" na diagonal HD+ SVA antirreflexo fina com retroiluminação por LED (1600 x 900); Tela com 14" na diagonal FHD UWVA antirreflexo
fina com retroiluminação por LED (1920 x 1080); Tela de toque com 14" na diagonal FHD UWVA (1920 x 1080) 13,14

Gráficos disponíveis

Integrado: Gráficos Intel® HD 6000; gráficos Intel® HD 5500

Áudio

Áudio HD com DTS Studio Sound™; Matriz de microfone duplo integrada; 2 alto-falantes estéreo integrados

Tecnologias sem fios

Banda larga móvel HP lt4211 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G; Banda larga móvel HP hs3110 HSPA+; Combinação Intel
802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.0; Combinação Intel 802.11a/b/g/n e Bluetooth® 4.0 8,9,10,11
(Atualizações de componentes internos para conectividade não estão disponíveis após a configuração de fábrica.)

Comunicações

Ethernet através de dongle acessório (opcional); NFC (opcional) 12

Slots de Expansão

1 microSD
(suporta SD, SDHC, SDXC)

Portas e conectores

2 USB 3.0 de carga; 1 conector de acoplamento; 1 DisplayPort 1.2; 1 alimentação CA; 1 conector combinado para fone de ouvido/microfone

Dispositivo de entrada

Teclado resistente a líquidos com iluminação e drenagem; ForcePad™ de vidro (com superfície tratada quimicamente) com botão liga/desliga,
oferece rolagem de 2 vias com legenda, toques e gestos habilitados por padrão, rolagem com dois dedos, zoom com dois dedos (em um
movimento de pinça)

Câmera

Webcam HD de 720p (modelos selecionados) 13

Software disponível

Compre o Office; HP BIOSphere com HP Sure Start; HP Connection Manager (modelos com Windows 7); HP Wireless Hotspot; HP Mobile Connect
(somente EMEA); HP PageLift; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; HP SoftPaq Download Manager; Absolute Data Protect
(modelos com Windows 8.1); CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE; HP Touchpoint Manager; Foxit PhantomPDF Express para HP; HP
Connection Manager; Driver HP ePrint; HP File Sanitizer; Software Intel WiDi; Microsoft Security Essentials 15,16,17,18,19,20

Gestão de Segurança

TPM 1.2/2.0 (Infineon, soldada); Leitor de smart card integrado (ativo); Leitor de impressão digital; Criptografia de volume completa; Autenticação
de pré-inicialização (senha, Smart Card) 21

Alimentação

Adaptador CA Inteligente 45 W Polímero de Íon de lítio HP de longa duração, 6 células, 42 Wh Modelos de 6 células, 42 WHr com unidade SSD
M.2: até 14 horas e 45 minutos (gráficos integrados, MM07), até 10 horas e 15 minutos (gráficos integrados, MM12) 23,24

Dimensões

13,31 x 9,19 x 0,63 polegadas (sem toque); 13,31 X 9,19 x 0,67 polegadas (com toque)
33,8 x 23,35 x 1,59 cm (sem toque); 33,8 x 23,35 x 1,71 cm (com toque)

Peso

A partir de 3,32 lb.
A partir de 1,51 kg
(Dependendo da configuração, o peso pode variar.)

Ambiental

Baixo halogênio 22

Conformidade com standards de
eficiência energética

Configurações com certificação ENERGY STAR® disponíveis

Soluções de expansão

Estação de acoplamento lateral HP UltraSlim (opcional); Acoplamento HP para VGA + adaptador Ethernet (opcional)

Garantia

Opções de garantia limitada de 1 e 3 anos, disponíveis conforme o país. As baterias têm uma garantia padrão limitada de um ano, exceto as
baterias de Longa Duração, que têm a mesma garantia limitada de 1 ou 3 anos que a plataforma. Há Serviços HP Care Pack opcionais disponíveis
para estender sua proteção além da garantia limitada padrão. Para mais detalhes, visite: hp.com/go/cpc.
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Estojo HP Professional Slim
com abertura superior

Desenhada para profissionais de negócios que desejam uma maleta protetora para laptops, mas sem grande
volume, a HP Professional Slim Top Load Case oferece muito espaço em um design fino e cheio de estilo.
Referência: H4J91AA

Estação de acoplamento
HP UltraSlim

Projetada exclusivamente para notebooks HP EliteBook ultraslim, a estação de acoplamento HP UltraSlim
expande exibição, rede e conectividade de dispositivos, para que você possa ser mais produtivo durante
todo o dia, tudo através de uma simples estação lateral de clique único e deslizamento.
Referência: D9Y32AA

Suporte para Notebook II com
Duas Dobradiças HP

Crie rápida e facilmente um espaço de trabalho confortável para seu notebook ou para seu notebook e sua
estação de acoplamento, deixando-os acima da mesa com o Suporte para Notebook II com Duas Dobradiças
HP.
Referência: E8F99AA

Mouse e teclado sem fio
elegantes HP

O mouse e teclado sem fio elegante da HP incluem um teclado e mouse sem fio e receptor sem fio USB em
um conjunto moderno e elegante que oferece conveniência, conforto e elegância, e reduz o emaranhado e
confusão associados aos fios periféricos, para que você possa recuperar espaço de trabalho valioso.
Referência: H4B79AA
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Notas de rodapé de mensagens
Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers e/ou softwares atualizados e/ou adquiridos separadamente para aproveitarem
integralmente as funções do Windows. Visite http://www.microsoft.com.br
2 Nem todas as configurações se qualificam como Ultrabook™.
3 Vendido separadamente ou como recurso opcional.
4 Os núcleos múltiplos foram desenvolvidos para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software serão necessariamente beneficiados com o uso dessa
tecnologia. Exige sistema de computação de 64 bits. O desempenho varia de acordo com as configurações de hardware e de software. A numeração da Intel não representa uma medida de desempenho superior.
5 Recurso Intel Wi-Di integrado disponível somente em configurações selecionadas, exige projetor, TV ou monitor de computador adquirido separadamente com um receptor Wi-Di integrado ou externo. Os receptores WiDi
externos se conectam a um projetor, TV ou monitor do computador através de um cabo HDMI padrão, também vendido separadamente.
6 A tecnologia Miracast só opera com outros dispositivos compatíveis com Miracast. Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens em alta definição. Para obter mais detalhes, consulte
http://wi-fi.org/miracast.
7 Ponto de acesso sem fio e serviço de Internet necessários. A disponibilidade dos pontos de acesso públicos sem fio é limitada.
8 Os módulos Qualcomm® Gobi® integrados estão disponíveis em determinados produtos HP e requerem contrato de serviço de dados sem fio, suporte de rede e não estão disponíveis em todas as áreas. Contate a operadora
de serviço para determinar a área de cobertura e disponibilidade. 4G LTE não disponível em algumas regiões. As velocidades de conexão podem variar conforme a localização, o ambiente, as condições da rede e outros fatores.
9 Os recursos HP BIOSphere podem variar, dependendo da plataforma e da configuração do computador.
10 O HP Touchpoint Manager suporta os sistemas operacionais Android™, iOS e Windows e PCs, notebooks, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países, consulte www.hp.com/touchpoint
para obter informações de disponibilidade. O TouchPoint Manager exige a aquisição de uma assinatura. Recursos fora da banda de apagamento, bloqueio, desbloqueio e geração de relatórios de códigos de erro de inicialização
do BIOS somente da HP com disponibilidade prevista para HP EliteBooks selecionados, exigem tecnologia Intel® vPro™ e operam nos estados de energia S3/suspensão, S4/hibernação e S5/soft off.
11 Algumas funcionalidades dessa tecnologia, como a tecnologia de gerenciamento Intel® Active e a tecnologia Intel Virtualization, exigem software adicional de terceiros para funcionar. A disponibilidade de aplicações futuras
de "dispositivos virtuais" para a tecnologia Intel vPro depende de outros fornecedores de software.
12 A funcionalidade Remote Secure requer o software LANdesk, vendido separadamente. Alguns dispositivos oferecem funcionalidade baseada em localização e exigem um serviço de manutenção ou licença ativa LANDesk
Management Suite 9.5 SP1 (LDMS) com configurações baseadas em localização, Windows 8.1 e funcionalidade WWAN/GPS. A funcionalidade Apagar realiza uma “redefinição do Windows 8” e exige o Windows 8. Bloquear
realiza um “bloqueio de computador” do Windows.
13 Suporte Elite disponível apenas nos EUA e no Canadá, em inglês.
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Notas de rodapé das especificações técnicas
Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem exigir hardware, drivers, software ou BIOS atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirarem proveito total da
funcionalidade do Windows. O Windows 10 tem atualização automática, que está sempre ativada. Pode haver cobrança de tarifas do provedor de internet e requisitos adicionais para atualização poderão ser aplicados com o
tempo. Visite http://www.microsoft.com.br.
2 Este sistema vem com o Windows 7 Professional instalado e também com uma licença e uma mídia do Windows 10 Pro. Você pode usar apenas uma versão do Windows por vez. Para alternar entre as versões, você terá que
desinstalar uma versão e instalar a outra. Você deve fazer o backup de todos os seus dados (arquivos, fotos etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operacionais, para evitar perda de dados.
3 Não disponível com toque
4 Os núcleos múltiplos foram desenvolvidos para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos de software serão necessariamente beneficiados com o uso dessa
tecnologia. A computação de 64 bits na arquitetura Intel® requer um sistema de computação com processador, chipset, BIOS, sistema operacional, drivers de dispositivo e aplicativos habilitados para a arquitetura Intel® 64. Os
processadores não funcionam (incluindo operação de 32 bits) sem um BIOS habilitado para arquitetura Intel® 64. O desempenho varia de acordo com as configurações de hardware e software. A numeração da Intel não
representa uma medida de desempenho superior.
5 A capacidade máxima de memória considera sistemas operacionais Windows de 64 bits ou Linux. Em sistemas operacionais Windows de 32 bits, a memória acima de 3 GB pode não estar disponível, devido a requisitos de
recursos do sistema.
6 Para unidades de disco rígido e unidades de estado sólido, GB = 1 bilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 16 GB (para Windows 7) e até 30 GB (para Windows 8.1/10) de disco do sistema são reservados
para o software de recuperação do sistema.
7 Atualizações de componentes internos para armazenamento e unidades não estão disponíveis após a configuração de fábrica.
8 Ponto de acesso sem fio e serviço de Internet são necessários e não estão incluídos. A disponibilidade de pontos de acesso públicos sem fio é limitada.
9 Bluetooth 4.0 disponível somente no sistema operacional Windows 8.1.
10 Combinações 802.11 + Bluetooth opcionais são vendidas separadamente ou como um recurso adicional.
11 A banda larga móvel é um recurso opcional, que precisa ser configurado de fábrica e exige contrato de serviços adquirido separadamente. Verifique com o provedor de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região.
12 NFC vendido separadamente ou como opcional, será fornecido ativado por padrão no Windows 8.1 e desativado por padrão no Windows 7.
13 Exige conteúdo de alta definição (HD) para visualização de imagens em alta definição.
14 Os acréscimos da tela de toque começam com peso até 3,72 lb. e altura até 17,1 mm. O painel de toque tem tampa superior Corning® Gorilla® Glass 3 quimicamente reforçada.
15 O HP ePrint requer uma conexão com a Internet para a impressora HP habilitada para Web e registro de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras qualificadas, tipos de documentos e imagens suportados e outros
detalhes do HP ePrint, consulte www.hp.com/go/businessmobileprinting)
16 O aplicativo HP Wireless Hotspot exige conexão ativa com a Internet e plano de dados adquirido separadamente. Enquanto o HP Wireless Hotspot estiver ativo, os aplicativos no dispositivo continuarão operando e usarão o
mesmo plano de dados do hotspot sem fio. O uso de dados do hotspot sem fio está sujeito a taxas adicionais. Fale com seu provedor de serviços para obter detalhes sobre o plano. Requer o Windows 8.1 ou o HP Connection
Manager, no Windows 7.
17 O HP PageLift requer o Windows 7 ou posterior.
18 O HP Touchpoint Manager suporta os sistemas operacionais Android™, iOS e Windows e PCs, notebooks, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Consulte www.hp.com/touchpoint,
para informações de disponibilidade. O Touchpoint Manager exige a aquisição de uma assinatura. Recursos avulsos de apagamento, bloqueio, desbloqueio e geração de relatórios de códigos de erro de inicialização do BIOS
exclusivos da HP, com disponibilidade prevista para HP EliteBooks selecionados, exigem tecnologia Intel® vPro™ e operam nos estados de energia S3/suspensão, S4/hibernação e S5/soft off.
19 File Sanitizer: Nos casos de uso descritos no suplemento DOD 5220.22-M. Não suporta unidades de estado sólido (SSDs). Exige configuração inicial. Histórico da Web excluído apenas nos navegadores Internet Explorer e
Firefox, deve ser habilitado pelo usuário. No Windows 8.1, o usuário precisa desativar o modo de proteção aprimorada no IE11 para habilitar o recurso de fragmentação no fechamento do navegador.
20 O Foxit PhantomPDF Express for HP é somente para leitura
21 A versão do firmware TPM é 2.0. O Hardware TPM é v1.2, que é um subconjunto da especificação TPM 2.0 versão v0.89 conforme implementada pela tecnologia Intel Platform Trust Technology (PTT).
22 Fontes de alimentação externas, cabos de alimentação, cabos, WWAN e periféricos incluem quantidades maiores de halogênio. As peças de manutenção obtidas após a compra podem incluir uma quantidade maior de
halogênio.
23 A duração da bateria no Windows 7 varia de acordo com inúmeros fatores, dentre os quais modelo do produto, configuração, aplicativos instalados, recursos, uso, funcionalidade sem fio e configurações de gerenciamento de
energia. A capacidade máxima da bateria diminuirá naturalmente com o tempo e o uso. Consulte www.bapco.com para mais detalhes.
24 A duração da bateria no Windows 8 MM12 varia de acordo com inúmeros fatores, dentre os quais modelo do produto, configuração, aplicativos instalados, recursos, uso, funcionalidade sem fio e configurações de
gerenciamento de energia. A capacidade máxima da bateria diminuirá naturalmente com o tempo e o uso. Consulte www.bapco.com para mais detalhes.
25 Este sistema vem com o Windows 7 Professional instalado e também com uma licença e uma mídia do Windows 8.1 Pro. Você pode usar apenas uma versão do Windows por vez. Para alternar entre as versões, você terá que
desinstalar uma versão e instalar a outra. Você deve fazer o backup de todos os seus dados (arquivos, fotos etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operacionais, para evitar perda de dados.
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Aprenda mais em
hp.com
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