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HP EliteBook Folio 1020 G1 Bærbar Special
Edition-computer
Vejer lidt, kan meget
HP EliteBook Folio 1020 Special
Edition er utroligt let, tynd og holdbar
– den vejer helt ned til 1 kg og har en
tykkelse på blot 15,7 mm. De
avancerede materialer – kulfiber og en
legering af helsmedet magnesium og
litium – går hånd i hånd med de
brancheførende sikkerheds- og
administrationsløsninger.

HP anbefaler Windows.
● Windows 8.11
● Skærm på 31,75 cm (12,5") målt
diagonalt

Elegant, slankt, smart

● Special Edition EliteBook Folio 1020 er fremstillet af kulfiber og en legering af helsmedet magnesium og litium, hvilket gør den
ultralet (1 kg) og ultratynd (15,7 mm), så du kan bare lægge den i håndbagagen og glemme alt om den.

Strømlinet sikkerhed og administration

● Du kan stole på HPs brancheførende sikkerheds- og administrationsløsninger. Med HPs effektive værktøjer, herunder HP
BIOSphere2 og HP Touchpoint Manager3, kan du nemt beskytte og administrere både enheder, data og fortrolige oplysninger.

Robust og klar til det hele

● Denne robuste EliteBook er fremstillet uden bevægelige dele og udviklet med henblik på at kunne bestå MIL-STD
810G-holdbarhedstest4, hvilket gør den hurtig, driftssikker og næsten lydløs og samtidig sikrer, at du uden problemer kan klare
de strabadser, som daglig brug og hyppige rejser indebærer.

Giv dine fingre en pause

● Efter mange timers brugerundersøgelser designede HP deres HP Premium-tastatur, så det har en enestående balance mellem
komfort og feedback, hvilket betyder, at brugerne kan koncentrere sig om den aktuelle opgave.

Indeholder

● Samarbejd med kolleger over hele verden ved hjælp af en lang række indbyggede funktioner, herunder HD-webkamera,
omsluttende DTS Studio Sound™ med stereohøjttalere, to mikrofoner og HPs brancheførende software til støjreduktion.
● Gør din EliteBook endnu bedre ved at tilføje en ekstra dockingstation, en buet Elite-skærm og meget mere.5
● Alt vises krystalklart på den imponerende, refleksfri QHD-skærm på 31,75 cm (12,5") diagonalt med høj opløsning (ikke
berøringsfølsom).
● Med kombinationen af WiDI6, Miracast7 og WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.08 kan du nemt opretholde forbindelsen til omverdenen.
● Drag fordel af de to USB 3.0-porte, MicroSD-udvidelsesstikket og HDMI-videoudgangen.
● Nyd godt af HPs Elite-support9, Global Series-support og begrænsede, fleksible garantiløsninger.
● Gør den tekniske support enklere med Helpdesk (tilkøb), som er en del af HP Care Services. Sæt din lid til prisvenlig ekspertise,
som kan kontaktes døgnet rundt, og som dækker adskillige varemærker, enheder og operativsystemer.10
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Tabel over specifikationer

HP anbefaler Windows.

OS

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 Pro 64 (kun National Academic)1
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 64 (fås gennem nedgraderingsrettighederne fra Windows 8.1 Pro 64 (kun National Academic))2
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 64 (kun National Academic)1
FreeDOS 2.0

Processorfamilie4

Intel® Core™ M-processor

Tilgængelige processorer4

Intel® Core™ M-5Y51 med Intel HD-grafikkort 5300 (1,1 GHz, op til 2,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ M-5Y71 med Intel HD-grafikkort
5300 (1,2 GHz, op til 2,9 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er integreret med processoren

Maksimal RAM

Op til 8 GB 1600 MHz LPDDR3 SDRAM5
Note vedr. standardhukommelse: Opgradering af de interne komponenter for hukommelse fås ikke efter fabrikskonfigurationen.

Internt lager

180 GB op til 256 GB M.2 SSD6,7

Skærm

Refleksfri, ultraslank QHD UWVA-skærm på 31,75 cm (12,5") diagonalt med LED-bagbelysning (2560 x 1440)13,14

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 530013

Lyd

HD-lyd med DTS Studio Sound™; 2 integrerede mikrofoner; 2 indbyggede stereohøjtalere; HP-software til støjreduktion

Trådløse teknologier

Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.08,9,10
(Opgradering af de interne komponenter for forbindelse fås ikke efter fabrikskonfigurationen.)

Kommunikation

NFC; Ethernet via dongle (tilbehør)12

Udvidelsessokler

1 mikro-SD
(understøtter SD, SDHC, SDXC)

Porte og stik

2 USB 3.0 med med opladning; 1 HDMI; 1 dockingstik; 1 vekselstrømsstik; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Inputenhed

Spildresistent, bagbelyst tastatur med dræn
ForcePad™ af glas (med kemisk ætset overflade) med tænd-/slukknap, understøttelse af tovejsscrolning med tekst, tryk- og bevægelsesfunktioner aktiveret som standard,
scrolning med to fingre, zoom med to fingre (knib)

Webcam

720p HD-webcam13

Tilgængelig software

Køb 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 (modeller med Windows 8.1); Cyberlink Power DVD; CyberLink YouCam BE; HP Touchpoint Manager; Foxit
PhantomPDF Express til HP; HP Connection Manager; HP ePrint-driver; HP File Sanitizer; Intel WiDi-software; Microsoft Security Essentials (kun modeller med Windows 7);
Optimeret til Lync15,16,17,18,19,20

Sikkerhedsstyring

TPM 1.2/2.0 (Infineon, loddet ind); Fingeraftrykslæser; Fuld kryptering; Godkendelse før start (adgangskode)21

Strøm

45 W Smart-strømadapter
4-cellers HP-litium-ion-batteri på 36 Wh med polymerer samt lang levetid
Modeller med M.2 SSD-drev og 4-cellers batteri på 36 kWt: op til 8 timer og 30 minutter (indbygget grafikkort, MM12)23

Mål

31 x 21 x 1,57 cm

Vægt

Fra 1 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljømæssigt

Lav halogen22

Overholdelse af starndarder for
energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

Garanti

3 års begrænset garanti (Care Packs er tilgængelige som tilbehør, sælges separat), 3 års garanti på HP-batteriet med lang levetid (fås kun med 3-års begrænset platformsgaranti)
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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 UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

Slank HP Business-taske
med topåbning

Den slanke HP Business-taske med topåbning er en kompakt, smart og holdbar taske, som er designet til de slanke og
lette bærbare HP Business-computere (skærme på op til 14,1" diagonalt).

HP Touch to Pair Mouse

Få ekstra fleksibilitet og funktionalitet, og hold din arbejdsplads fri for rod med verdens første trådløse NFC-mus (Near
Field Communication), der omgående kan bindes og oprette forbindelse til en Bluetooth®-kompatibel tablet-pc eller
Ultrabook™.*

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H5M91AA

Produktnummer: H6E52AA

HP 65 W Smart
rejse-AC-adapter

Vekselstrømsadaptere 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. Den slanke
HP 65 W rejseadapter er perfekt til internationalt rejsende, der altid er på farten. Denne adapter er 40% slankere end den
almindelige 65 W adapter og har et praktisk USB-stik til opladning af andet tilbehør, mens du arbejder. Fire internationale
adapterstik gør, at rejseadapteren kan bruges overalt, og en smart taske holder det hele samlet.

Produktnummer: J0E43AA

HP Care Pack: 3 års service
på stedet 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 i beskeder
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 Funktionerne i HP BIOSphere kan variere afhængigt af pc'ens platform og konfiguration.

3 HP TouchPoint Manager understøtter Android™-, iOS- og Windows-operativsystemerne samt pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra diverse producenter. Findes ikke i alle lande. Læs mere om tilgængelighed på www.intel.com/info/.

Touchpoint Manager kræver køb af abonnement. Sletning. låsning, oplåsning og rapportering af BIOS-startfejlkoder uden for båndet (out-of-band) foretaget af HP vil efter planerne være tilgængeligt på udvalgte HP EliteBooks og kræver Intel® vPro™-teknologi og
-funktioner i S3/slumre-, S4/dvale- og S5/semislukket tilstand.
4 MIL-STD-testning er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed til de kontraktmæssige krav af U.S. Department of Defense eller til militær brug. Testresultater er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold.
5 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
6 Den indbyggede Intel WiDi-funktion findes kun i visse opsætninger og kræver separat anskaffelse af projektor, tv eller computerskærm med integreret eller ekstern WiDi-modtager. Eksterne WiDi-modtagere skal sluttes til projektoren, tv- eller computerskærmen
via et HDMI-standardkabel, der også skal købes separat.
7 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil have din skærm vist på tv, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil fremvise det, du sidder med på computeren, eller afspille
diasshow. Der er flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
8 Der kræves trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Specifikationerne for 802.11n WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra
kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
9 Elite-support fås kun i USA og Canada på engelsk.
10 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og responstider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Tjenesten 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 givet 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 Fås ikke med berøring
4 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit databehandling på Intel®-arkitektur kræver et computersystem med
processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
5 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.
6 I forbindelse med harddiske og solid state-drev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) og op til 30 GB (Windows 8.1) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
7 Opgradering af de interne komponenter for lagerplads og drev fås ikke efter fabrikskonfigurationen.
8 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
9 Bluetooth™ 4.0 fås kun til Windows 8.1-operativsystem.
10 Kombineret 802.11 + Bluetooth sælges separat eller som tilbehør. Specifikationerne for 802.11n WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den
bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
12 NFC skal anskaffes særskilt eller som tilbehør og vil som standard være aktiveret på Windows 8.1 og deaktiveret på Windows 7.
13 Der kræves HD-indhold (High Definition), for at billeder skal kunne vises i høj opløsning.
14 Berøringsskærmen øger startvægten til ca. 1,7 kg og højden til 17,1 mm. Berøringsfeltet har et kemisk forstærket Corning® Gorilla® Glass 3-topdæksel.
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)
16 HP Wireless Hotspot-programmet kræver en aktiv internetforbindelse og et separat data-abonnement. Når HP's trådløse adgangspunkt er aktivt, vil programmerne på selve enheden stadig fungere og anvende det samme data-abonnement som det trådløse
adgangspunkt. Der kan blive pålagt ekstra gebyrer for brug af data via trådløst adgangspunkt. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om planens nærmere detaljer. Kræver Windows 8.1 eller HP Connection Manager til Windows 7.
17 HP PageLift kræver Windows 7 eller nyere.
18 HP TouchPoint Manager understøtter Android™-, iOS- og Windows-operativsystemerne samt pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra diverse producenter. Findes ikke i alle lande. Læs mere om tilgængelighed på www.intel.com/info/.
Touchpoint Manager kræver køb af abonnement. Sletning. låsning, oplåsning og rapportering af BIOS-startfejlkoder uden for båndet (out-of-band) foretaget af HP vil efter planerne være tilgængeligt på udvalgte HP EliteBooks og kræver Intel® vPro™-teknologi og
-funktioner i S3/slumre-, S4/dvale- og S5/semislukket tilstand.
19 File Sanitizer: Til de Use Cases, der er skitseret i tillægget DOD 5220.22-M. Understøtter ikke Solid State-drev (SSD'er). Der kræves indledende konfiguration. Weboversigt slettes kun i Internet Explorer- og Firefox-browsere og skal aktiveres af brugeren. I
Windows 8.1 skal brugeren slå udvidet dækning fra i IE11 for at kunne destruere med browserlukningsfunktionen.
20 Foxit PhantomPDF Express til HP er skrivebeskyttet
21 TPM-firmwaren er version 2.0. TPM-hardwaren er v1.2, som er et udsnit af den TPM 2.0-specificerede version v0.89, som er implementeret af Intel Platform Trust Technology (PTT).
22 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
23 MM12-batteriets levetid i Windows 8 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres med
tiden, afhængigt af brugen. Du kan finde flere oplysninger på www.bapco.com.

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 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.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i
USA og andre lande. Qualcomm og Gobi er varemærker tilhørende Qualcomm Incorporated og er registreret i USA og andre lande. Varemærker tilhørende Qualcomm
Incorporated bruges med tilladelse. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). Alle
andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Du kan finde oplysninger om DTS-patenter på http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing
Limited. DTS, symbolet samt kombinationen af DTS og symbolet er registrerede varemærker, og DTS Studio Sound er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.
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