Specifikace

HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen
Limited Edition
Váží málo, zvládne mnoho
HP EliteBook Folio 1020 Bang &
Olufsen Limited Edition je působivě
tenký a lehký notebook firemní třídy s
uměleckým zvukem z dílny Bang &
Olufsen. Je vybaven prvotřídními
řešeními pro zabezpečení a správu od
společnosti HP a systémem Windows
10 Pro.
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● Windows 10 Pro1
● 31,75cm (12,5") displej

Snadné uspořádání vzdálených konferencí

● Spolupracujte s kolegy po celém světě pomocí volitelné aplikace Skype pro firmy2 a webové kamery HD, které jsou zárukou
skvělého obrazového prožitku. Zvuk z dílny Bang & Olufsen a software HP pro potlačení šumu zajistí skvělý zvukový prožitek.

Elegantní, tenký, inteligentní

● Nechte vyniknout tmavě popelavé barevné provedení s měděnými barevnými prvky na notebooku, který je nejen vybaven
chytrými funkcemi, ale také nádherně vypadá díky elegantnímu diamantovému designu.

Zjednodušené zabezpečení a správa

● Spolehněte se na silné zabezpečení, komplexní řešení pro správu a funkce nového systému Windows 10 Pro1, které pomohou
uchovat vaše zařízení, data a identity v bezpečí. Snadno spravujte svá zařízení s výkonnými nástroji HP jako např. HP Touchpoint
Manager.3

Odolný a připravený k použití

● Robustní notebook EliteBook vybavený baterií s dlouhou životností se spolehlivě vypořádá s nástrahami každodenního používání
a cestování, neboť neobsahuje žádné pohyblivé komponenty a vyhovuje normám testování MIL-STD 810G na odolnost vůči
pádům, nárazům, vibracím a dalším vlivům.4

Funkce

● Využijte duálními mikrofony a prémiové reproduktory HP a pracujte produktivněji s asistentkou Cortana5 a řešeními HP pro
spolupráci a konference.
● Uvidíte vše v naprosté čistotě na 31,75cm (12,5") displeji QHD s vysokým rozlišením.6
● Těšte se na dvojici nabíjecích portů USB 3.0, rozšiřující slot pro karty MicroSD a video výstup HDMI.
● Zůstaňte připojeni pomocí rozhraní WiDi,7 Miracast8 a kombinované karty WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.0.9 Navíc se můžete
snadno připojit k telefonu a využívat mobilní širokopásmové připojení na cestách.
● Po hodinách uživatelských studií společnost HP vytvořila klávesnici HP Premium s neobyčejně vyrovnaným poměrem komfortu a
zpětné odezvy, aby se uživatelé mohli plně soustředit na práci.
● Pozvedněte práci s notebookem EliteBook na další úroveň připojením volitelných příslušenství, jako jsou ultra tenká dokovací
stanice, prohnutý monitor Elite, cestovní adaptér HP Slim AC, bezdrátová klávesnice a další.2
● Využijte služby podpory HP Elite,10 za kterými stojí techničtí odborníci z USA, a omezenou záruku HP.
● Zjednodušte si technickou podporu s helpdeskem v rámci služeb HP Care. Spolehněte se na cenově dostupné odborníky s
nepřetržitou dostupností, pokrytím několika značek, zařízení a operačních systémů.11
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Tabulka s technickými údaji

Dostupný operační systém

Windows 10 Pro 641

Rodina procesorů2

Procesor Intel® Core™ M

Dostupné procesory2,15

Procesor Intel® Core™ M-5Y71 s grafickou kartou Intel HD 5300 (1,2 GHz, až 2,9 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 4 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. Paměť 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 1 600 MT/s. Upgrady interních komponentů týkajících se paměti nejsou k dispozici po uvedení do tovární konfigurace.

Interní paměť

Max. 512 GB M.2 SSD3,4

Monitor

31,75cm (12,5") dotykový displej UWVA s rozlišením QHD (2 560 x 1 440) a podsvícením LED7

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta Intel® HD 53007

Zvuk

Zvuk Bang & Olufsen; Digitální duální mikrofon

Bezdrátové technologie

Kombinovaný bezdrátový dvoupásmový adaptér Intel® 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi a Bluetooth® 4.05,6
(Upgrady interních komponentů pro připojení nejsou k dispozici po uvedení do tovární konfigurace.)

Komunikace

NFC; Ethernet prostřednictvím hardwarového klíče příslušenství (volitelně)

Rozšiřující sloty

1 konektor microSD
(podpora diskových polí SD, SDHC, SDXC)

Porty a konektory

2 nabíjecí porty USB 3.0; 1 port HDMI; 1 dokovací konektor; 1 vstup napájení (AC); 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
(Rozhraní Ethernet/VGA k dispozici prostřednictvím doplňkového hardwarového klíče (volitelně) přes port dokovacího konektoru)

Vstupní zařízení

klávesnice odolná proti rozlití tekutin
Skleněný ForcePad™ (s chemicky leptaným povrchem) s vypínačem a dvousměrným posuvem podporuje práci s textem, klepání a používání gest, posouvání dvěma prsty a
přiblížení dvěma prsty (připnutí).

Web kamera

720p HD web. kamera7

Dostupný software

Zakoupení produktu Office; HP BIOSphere s technologií HP Sure Start; HP Wireless Hotspot; HP PageLift; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; HP SoftPaq
Download Manager; CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE; HP Touchpoint Manager; Foxit PhantomPDF Express pro HP; HP Connection Manager; Ovladač HP ePrint; HP File
Sanitizer; Software Intel WiDi; Lync Optimized; Software HP pro potlačení šumu8,9,10,11,12,13

Správa zabezpečení

TPM 1.2 (Infineon, pájený); Čtečka otisků prstů; Úplné šifrování svazků; Ověřování před spuštěním (heslo)

Napájení

Napájecí adaptér Smart 45 W (AC)
4článková lithium-iontová polymerová baterie HP s dlouhou životností, 40 Wh

Rozměry

31 x 21 x 1,57 cm

Hmotnost

Od 1,21 kg
(Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů14

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

K dispozici konfigurace s certifikací ENERGY STAR®

Možnosti rozšíření

Dokovací stanice HP UltraSlim Side (volitelně); Adaptér doku HP na VGA + Ethernet (volitelně)

Záruka

3letá omezená záruka (k dispozici volitelné služby Care Pack, které lze zakoupit samostatně), 3letá omezená záruka na baterii HP s dlouhou životností (k dispozici pouze s 3letou
omezenou zárukou na platformu)
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Dokovací stanice HP 2013
UltraSlim

Dokovací stanice HP UltraSlim, navržená výhradně pro ultratenké notebooky HP EliteBook, rozšiřuje možnosti připojení
zobrazovací, síťových a dalších zařízení. Můžete tak být produktivnější po celý den – stačí jedno zacvaknutí do bočního
doku.

Číslo produktu: D9Y32AA

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

Napájecí adaptér HP 65 W
Slim

Buďte produktivní s kombinovaným adaptérem HP Slim 65 W, který zajistí napájení vašeho notebooku řady HP Business
nebo zařízení Ultrabook™.

Hlasitý telefon HP UC

Proměňte libovolnou místnost na virtuální konferenční centrum1, na svém pracovišti nebo na cestách, pomocí
přenosného hlasitého telefonu HP UC, který je určen pro zařízení se systémem Windows, Android™ nebo iOS.

Číslo produktu: H4D73AA

Číslo produktu: H6Y82AA

Číslo produktu: K7V16AA

13,3" kožené pouzdro HP
Elite

Pochlubte se lesklým, profesionálním vzhledem v kanceláři i mimo ní s koženým pouzdrem HP Elite 35,56 cm (13,3"),
které ochrání váš notebook nebo tablet s úhlopříčkou až 35,56 cm (13,3") a doplní jeho elegantní profil.

3letá služba servisu HP s
odezvou následující pracovní
den v místě instalace pro
notebook

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.
Číslo produktu: U4391E

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: M5B12AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce
http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
3 HP Touchpoint Manager vyžaduje zakoupení předplatného a podporuje operační systémy Android™, iOS a Windows 7 nebo vyšší a počítače, notebooky, tablety a smartphony od různých výrobců. Není k dispozici ve všech zemích. Informace o dostupnosti
naleznete na stránce www.hp.com/touchpoint.
4 Testování MIL STD 810G není určeno k prokázání vhodnosti pro zakázky Ministerstva obrany USA nebo pro vojenské použití. Výsledky těchto testů nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Poškození na základě podmínek
testování MIL STD a náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.
5 Některé pokročilé funkce, včetně hlasové asistentky Cortana, rukopisu a souboru funkcí Continuum vyžadují výkonnější hardware. Využití asistentky Cortana se může u jednotlivých zařízení lišit. Viz http://www.microsoft.com a windows.com/windows10upgrade.
7 Integrovaná funkce Intel WiDi je k dispozici pouze u vybraných konfigurací a vyžaduje samostatně zakoupený projektor, televizní nebo počítačový monitor s integrovaným nebo externím přijímačem WiDi. Externí přijímač WiDi lze do projektoru, televizoru nebo
počítačového monitoru připojit pomocí standardního kabelu HDMI, který se také prodává samostatně.
8 Miracast je bezdrátová technologie, pomocí které váš počítač může promítat obraz na televizory, projektory a přehrávače streamovaných médií, které rovněž podporují Miracast. Miracast můžete použít pro sdílení obsahu obrazovky počítače a k promítání
prezentací. Další informace viz: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
9 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní 802.11ac WLAN jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se konečné specifikace budou lišit od
navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě 802.11ac WLAN
10 Podpora Elite je k dispozici pouze v USA a Kanadě, v angličtině.
11 Služby HP Care jsou volitelné. Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care Pack se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce
www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným
způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce
http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
3 V případě pevných disků a jednotek SSD, 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB pevného disku (u systému Windows 10) je rezervováno pro software na obnovu systému.
4 Upgrady interních komponentů pro úložiště a diskové jednotky nejsou k dispozici po uvedení do tovární konfigurace.
5 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu, které nejsou součástí dodávky. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
6 Kombinované rozhraní 802.11 + Bluetooth se prodává samostatně nebo jako doplněk. Specifikace pro rozhraní 802.11ac WLAN jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se konečné specifikace budou lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost
notebooku komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě 802.11ac WLAN.
7 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD).
8 Funkce HP ePrint vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP s přístupem na web a registraci účtu HP ePrint. Seznam podporovaných tiskáren, podporované typy dokumentů a obrázků a další údaje o službě HP ePrint naleznete na stránce
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
9 Aplikace HP Wireless Hotspot vyžaduje aktivní internetové připojení a samostatně zakoupený datový tarif. V době, kdy je bezdrátový přístupový bod HP aktivní, budou aplikace v zařízení pokračovat v práci a budou využívat stejný datový tarif jako bezdrátový
přístupový bod. Využívání dat bezdrátového přístupového bodu může vyžadovat další poplatky. Zjistěte si u svého poskytovatele služeb, jaké jsou podrobnosti vašeho tarifu. Vyžaduje systém Windows 8.1 nebo software HP Connection Manager pro systém
Windows 7.
10 HP PageLift vyžaduje systém Windows 7 nebo novější.
11 HP Touchpoint Manager vyžaduje zakoupení předplatného a podporuje operační systémy Android™, iOS a Windows 7 nebo vyšší a počítače, notebooky, tablety a smartphony od různých výrobců. Není k dispozici ve všech zemích. Informace o dostupnosti
naleznete na stránce www.hp.com/touchpoint.
12 File Sanitizer: Pro případy užití uvedené v dodatku DOD 5220.22-M. Nepodporuje diskové jednotky SSD. Vyžadováno prvotní nastavení. Historie prohlížení webových stránek se odstraní pouze u prohlížečů Internet Explorer a Firefox a uživatel tuto funkci musí
povolit. U systému Windows 8.1 musejí uživatelé vypnout funkci zvýšené ochrany v IE11, aby se deaktivovala funkce zavírání prohlížeče.
13 Foxit PhantomPDF Express pro HP je pouze ke čtení.
14 Externí příslušenství, včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií, nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.
15 Některé funkce technologie vPro, např. technologie Intel® Active Management a Intel Virtualization, pro svou činnost vyžadují doplňkový software od dalších výrobců. Dostupnost budoucích aplikací pro virtuální zařízení pro technologii Intel vPro je závislá na
dalších poskytovatelích softwaru. Je vyžadován systém Windows.

Více informací na
www.hp.eu/notebooks
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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