Dataark

HP ZBook 15u G2 mobil arbeidsstasjon
Fang inspirasjonen uansett hvor du går.
Skap noe hvor som helst ved hjelp av
HPs tynneste og letteste
arbeidsstasjon ZBook Ultrabook™
med en 14” stor (diagonalt) skjerm.
Denne tilpassbare arbeidsstasjonen
gir imponerende profesjonell
3D-grafikk og fremragende ytelse,
selv fra de mest krevende
programmene. Alt i alt er et
enestående glatt og stilig design.
3

HP anbefaler Windows.
● Windows 8.11
● Opptil 1,25 TB lagring2

Nyskapning hvor som helst

● Ta kraftig databehandling med deg der du jobber. Det innovative og slanke designet til den mobile arbeidsstasjonen Zbook 15u
er imponerende på reiser, hos kunder og på satellittkontorer. HPs arbeidsstasjon Ultrabook™ redefinerer mobil databehandling.

Optimaliser ytelse

● Få ytelsen du trenger med HPs tynneste og letteste mobile arbeidsstasjoner, som er utstyrt med Windows 8.1,1 de nyeste
5.-generasjons Intel® Core™ i5/i7-prosessorer,4 profesjonell AMD FirePro™ 3D-grafikk,5 valgfri berøring5 og HP Z Turbo-stasjon
for eksepsjonell lagringsytelse.

Skuffer deg aldri

● Du kan trygt ta fatt på arbeidsdagen med holdbare og pålitelige HP ZBook 14 eller HP ZBook 15u. Disse ZBook mobile
arbeidsstasjonene er laget for å gjennomgå MIL-STD 810G-testing6 og har vært gjennom 115 000 timer med testing i HP Total
Test-prosessen. ISV-sertifiseringer bidrar til å sikre at din ZBook fungerer med arbeidsstasjonprogrammene du trenger for å få
jobben gjort.

Med

● Tilpass HP ZBook G2 til å dekke behovene dine. Ha store filer for hånden uten at det går på bekostning av ytelsen, med fire
interne lagringsenheter med opptil 1,25 TB lagringsplass2 og 16 GB minne.
● Håndter store filer, reduser arbeidstiden og øk ytelsen med HP Z Turbo-stasjon.
● Dra nytte av de rike funksjonene til den ISV-sertifiserte AMD FirePro™-grafikken som er laget for å virke sammen med de mest
krevende programmene på den mobile arbeidsstasjonen HP ZBook G2.
● Du kan raskt og enkelt overføre data og koble til enheter. Denne mobile arbeidsstasjonen er fullpakket med flere porter,
inkludert USB 3.0-porter, DisplayPort 1.2 , et mediekortspor og mer.
● Se klart uavhengig av lysforhold, med et stilig, bakbelyst tastatur (tillegg).5
● Få tilgang til, og del, arbeidsstasjonen eller serverbaserte grafikkintensive programmer fra hvilken som helst PC, tynnklient eller
Windows®-nettbrett, med HP Remote Graphics Software.7
● Optimaliser HP ZBook G2 for topp ytelse. HP Performance Advisor8 konfigurerer systemet med oppdaterte innstillinger og drivere
for å bidra til maksimal ytelse.
● HP Sure Start oppdager ødelagte data og reparerer BIOS.
● Slapp av med en ZBook G2 som har ISV-sertifiseringer, og har gjennomgått 115 000 timer i HP Total Test-prosessen.
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HP ZBook 15u G2 mobil arbeidsstasjon
Spesifikasjonstabell

HP anbefaler Windows.

Tilgjengelig operativsystem

Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig via nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
FreeDOS

Prosessorfamilie

Intel® Core™ i7-prosessor; Intel® Core™ i5-prosessor

Tilgjengelige prosessorer3

Intel® Core™ i7-5600U med Intel HD Graphics 5500 (2,6 GHz, opptil 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 kjerner), Intel® Core™ i7-5500U med Intel HD
Graphics 5500 (2,4 GHz, opptil 3 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 kjerner), Intel® Core™ i5-5300U med Intel HD Graphics 5500 (2,3 GHz, opptil 2,9 GHz med
Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kjerner), Intel® Core™ i5-5200U med Intel HD Graphics 5500 (2,2 GHz, opptil 2,7 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2
kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 16 GB DDR3L-1600 SDRAM

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

500 GB Inntil 1 TB SATA (7200 rpm)4
128 GB Inntil 512 GB SATA SSD4
256 GB SATA SE SSD4
Inntil 256 GB HP Z Turbo-stasjon (PCIe SSD)4

Skjerm

15,6" (diagonalt) LED-bakbelyst FHD SVA eDP antirefleks (1920 x 1080), 15,6" (diagonalt) LED-bakbelyst FHD UWVA IPS eDP antirefleks + PSR (1920 x 1080)

Tilgjengelig grafikk

AMD FirePro™ M4170 (1 GB GDDR5 dedikert), Intel® HD Graphics 5500
(Intel integrert grafikk brukes bare når AMD Enduro™-teknologi er aktivert)

Lyd

DTS Studio Sound™ (kun Windows-operativsystemer). Integrerte stereohøyttalere og integrert mikrofon (to mikrofoner når utstyrt med valgfritt webkamera). Knapp for
volumdemping, funksjonstaster for volum opp og ned, Kombinert mikrofoninngang/stereohodetelefonutgang

Trådløsteknologi

HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G mobilt bredbånd, HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd, Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth®, Intel®
Dual Band Wireless-AC 3160 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth®, Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AN 7265 802.11a/b/g/n (2x2) og Bluetooth® 4.05,6

Kommunikasjon

Integrert Intel I218-LM Gigabit-nettverkstilkobling

Utvidelsesspor

1 secure digital, 1 smartkortleser
(SD støtter neste generasjons digitale sikkerhet og er bakoverkompatibel med SDHC, SDXC)

Porter og kontakter

3 USB 3.0; 1 USB 3.0 med lading; 1 DisplayPort; 1 kombinert stereomikrofoninngang/hodetelefonutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45; 1 forankringskontakt; 1 VGA; 1 kontakt for
sekundært batteri

Inndataenhet

Sølbestandig tastatur med drenering
Styrepute med av/på-knapp, toveis rulling, bevegelser, to valgknapper; Pekestikke med to ekstra pekestikkeknapper; Styrepute med bildesensor

Webcam

720p HD-webkamera (enkelte modeller)7

Tilgjengelig programvare

HP mobile arbeidsstasjoner leveres med et utvalg av programvaretitler, inkludert: HP Performance Advisor, HP Remote Graphics Software, HP Client Security, HP Drive Encryption
(FIPS 140-2), Microsoft Security Essentials, Microsoft Defender, HP ePrint-driver, HP PageLift. Se spesifikasjonene til dette produktet for å finne en komplett liste over
forhåndsinstallert programvare.8,9,10,11,12

Sikkerhetsadministrasjon

Integrert smartkortleser; HP Spare Key; Ett-trinns pålogging; Særskilt innebygd TPM 1.2-sikkerhetsbrikke med styrket Common Criteria EAL4+-sertifisering; Feste for sikkerhetslås;
Støtte for Intel AT; HP fingeravtrykksensor (tilleggsutstyr); Computrace med GPS-sporingsagent13

Strøm

65 W Smart strømadapter (ekstern)
HP Long Life 3-cellers, 50 Wt polymerprismatisk

Mål

375,5 x 253,6 x 21,42 mm

Vekt

Startvekt: 1,91 kg
(Startvekten er med PCIe SSD, 3-cellers (50 WT) batteri, uten berøring)

Miljømessig

Lavhalogen15

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

3 års HP Support med på-stedet-support neste arbeidsdag. I dette inngår HPs standard garanti samt et tillegg som til sammen utgjør gir 3 års HP Care Pack Support, inkludert
på-stedet-support neste arbeidsdag. På-stedet-support ytes kun dersom problemet ikke kan løses per telefon. Supporttjenester utenfor det gjeldende dekningsområde kan
innebære lenger responstid.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 3-knappers
USB-lasermus

Den imponerende elegante og slitesterke HP 3-knappers USB-lasermusen er laget for daglig ytelse og for å utfylle din
HP bærbare kontor-PC.

HP kabellås for
forankringsstasjon

HP kabellås for forankringsstasjon er betydelig enklere å bruke enn tidligere låser, og gir bedre sikkerhet. HP
forankringsstasjonskabellås gir deg to låsealternativer: Lås bare forankringsstasjonen (som også hindrer tilgang til
stasjonsrommet i den avanserte forankringsstasjonen), eller lås både forankringsstasjonen og den bærbare PCen.

Produktnummer: H4B81AA

Produktnummer: AU656AA

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 45 W Smart
vekselstrømadapter

Du kan være produktiv gjennom hele dagen og ha en ekstra adapter for hånden med den lette og allsidige HP 45 W
Smart vs-adapter.

HP 90 W Smart
vekselstrømsadapter

Sørg for optimal strøm og unngå svingninger i strømtilførselen til din HP bærbare PC med en HP 90 W smart
strømadapter. Nå tilgjengelig med en ny rettvinklet (90°) kontakt som reduserer kabelstress og en ekstra 4,5 mm til 7,4
mm konverteringsdongel. Vær forberedt med den rette tilkoblingen, som erstatning eller reserveadapter.

Produktnummer: H6Y88AA

Produktnummer: H6Y90AA

HP 5 år neste virkedag på
stedet HW-støtte for bærbar
PC

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP Care Pack-tjenester tilbyr oppgraderte tjenestenivåer for å bedre garantidekningen og gi deg trygghet og hjelp til å
holde deg oppe og i gang.
Produktnummer: U7861E
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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 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 30 GB (for Windows 8.1) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
3 Ikke alle konfigurasjoner kvalifiserer som Ultrabook™

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 denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av

konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
5 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
6 MIL-STD-testing er forestående, men er ikke tenkt som demonstrasjon av egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene.
7 HP RGS krever et operativsystem fra Windows eller Linux, samt Internett-tilgang.
8 HP Performance Advisor krever Windows og Internett-tilgang.

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 og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.
2 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 skal bytte mellom versjoner, 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 å miste dataene.
3 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 denne teknologien. 64-bits databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4 For harddisker betyr GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 20 GB av systemdisken er reservert for Windows 7 og høyere systemgjenopprettingsprogramvare.
5 802.11 trådløst er en tilleggsfunksjon og krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste, som ikke er inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
6 4G LTE-modul er valgfri og bruk krever en tjenestekontrakt som kjøpes separat. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter vil variere, avhengig av sted, miljø, nettverksforhold og andre faktorer. 4G
LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle regioner.
7 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
8 HP Client Security krever Windows.
9 HP Drive Encryption krever Windows. Data beskyttes før Drive Encryption-pålogging. Hvis du slår PC-en av eller setter den i dvalemodus, logges du av Drive Encryption og datatilgang hindres.
10 Microsoft Security Essentials og Microsoft Defender (Windows 8) krever Internett-tilgang.
11 HP PageLift krever Windows 8.
12 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
13 Computrace-agenten leveres avslått og må aktiveres av kundene når de kjøper et abonnement. Abonnementer kan kjøpes for perioder som løper over flere år. Service er begrenset, sjekk med Absolute angående tilgjengelighet utenfor USA.
14 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
15 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

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

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene
som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle
tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.
Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på
lisens. Qualcomm og Gobi er varemerker for Qualcomm Incorporated, som er registrert i USA og andre land. Varemerker til Qualcomm Incorporated brukes med
tillatelse. ENERGY STAR er et registrert varemerke for det amerikanske Environmental Protection Agency. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. For
DTS-patenter kan du se http://patents.dts.com. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, og DTS og symbolet sammen, er registrerte varemerker,
og DTS Studio Sound er et varemerke for DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.
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