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HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen
Limited Edition
Vejer lidt, kan meget
HP EliteBook Folio 1020 Bang &
Olufsen Limited Edition er en
imponerende let og tynd bærbar
computer til professionel brug med
førsteklasses lyd fra Bang & Olufsen.
Fuldt udstyret med HP's førende
sikkerheds- og
administrationsfunktioner og
Windows 10 Pro.
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● Windows 10 Pro1
● Skærm på 31,75 cm (12,5") målt
diagonalt

Videokonferencer på den nemme måde

● Samarbejd med kolleger over hele verden via Skype for Business2 og et HD-webkamera, der giver en imponerende visuel
oplevelse. Kombinationen af lyd fra Bang & Olufsen og HP-software til støjreduktion giver en fantastisk lydoplevelse.

Elegant, slankt og smart design

● Imponer med mørke askegrå nuancer og kobberfarvede detaljer på en bærbar pc, der ikke kun er intelligent, men også ser godt
ud, med et elegant og knivskarpt design.

Strømlinet sikkerhed og administration

● Få pålidelig og driftsstærk sikkerhed, omfattende administrationsløsninger og nye funktioner fra Windows 10 Pro1, der bidrager
til at sikre både enheden, dataene og din identitet. Du vil nemt kunne administrere enhederne ved hjælp af effektive
hjælpeprogrammer, herunder HP Touchpoint Manager.3

Robust og alsidig

● Du kan trygt gå strabadserne ved daglig brug og hyppige rejser i møde med en robust EliteBook, hvis batteri har en lang levetid,
og som er fremstillet uden nogen bevægelige dele og designet til at bestå MIL-STD 810G-holdbarhedstest ved tab, stød,
vibrationer og andet.4

Fremhævede funktioner

● Brug to mikrofoner og HP's førsteklasses højttalere til at blive mere produktiv med Cortana, 5 og HP's løsninger til samarbejde og
konferencer.
● Alt vises krystalklart på den berøringsfølsomme QHD-skærm på 31,75 cm (12,5") og med høj opløsning.6
● Nyd godt af to USB 3.0-opladningsporte, et MicroSD-udvidelsesstik og en HDMI-videoudgang.
● Hold forbindelsen med WiDi,7 Miracast8 og en kombination af WLAN 802.11ac og Bluetooth® 4.0.9 Du kan desuden nemt oprette
internetdeling via din telefon, så du får mobilt bredbånd på farten.
● Baseret på mange timers brugerundersøgelser har HP udviklet Premium-tastaturet, der giver en enestående balance mellem
komfort og feedback, hvilket betyder, at brugerne kan koncentrere sig om den forhåndenværende opgave.
● Få endnu mere ud af din EliteBook ved at tilføje nyttigt ekstraudstyr som f.eks. en ultraslank dockingstation, en kurvet
Elite-skærm, HP's slanke rejseadapter til vekselstrøm, et trådløst tastatur og meget mere.2
● Drag nytte af HP's begrænsede garanti sammen med HP's Elite Support10, som er udviklet af tekniske eksperter i US.
● Gør den tekniske support enklere med Helpdesk, som er en del af HP Care Services. I tilbydes prisvenlig ekspertise døgnet rundt,
som dækker adskillige producenter, enheder og operativsystemer.11
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HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition
Specifikationstabel

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 641

Processorfamilie2

Intel® Core™ M-processor

Tilgængelige processorer2,15

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

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Opgradering af interne hukommelseskomponenter er ikke mulig efter fabrikskonfiguration.

Internt storage

Op til 512 GB M.2 SSD3,4

Skærm

Ultraslank QHD UWVA-berøringsskærm på 31,75 cm (12,5") med LED-bagbelysning (2560 x 1440)7

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics 53007

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen; To digitale mikrofoner

Trådløse teknologier

Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi og Bluetooth® 4.05,6
(Opgradering af interne opkoblingskomponenter er ikke mulig efter fabrikskonfiguration.)

Kommunikation

NFC; Ethernet via dongle (tilbehør)

Udvidelsesstik

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

Porte og stik

2 USB 3.0-opladningsstik; 1 HDMI-stik; 1 dockingstik; 1 vekselstrømsstik; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik
(Ethernet/VGA til rådighed med ekstra dongle (tilbehør) via dockingstik)

Inputenhed

Stænksikkert, baggrundsbelyst 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-webcam7

Tilgængelig software

Køb Office; HP BIOSphere med 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 til HP; HP Connection Manager; HP ePrint-driver; HP File Sanitizer; Intel WiDi-software;
Optimeret til Lync; HP-software til støjreduktion8,9,10,11,12,13

Sikkerhedsstyring

TPM 1.2 (Infineon, loddet fast); Fingeraftrykslæser; Fuld kryptering; Godkendelse før start (adgangskode)

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
4-cellers HP-litium-ion-batteri på 40 Wh med polymerer samt lang levetid

Mål

31 x 21 x 1,57 cm

Vægt

Fra 1,21 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen14

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Fås i ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

Udvidelsesløsninger

HP UltraSlim Side-dockingstation (tilbehør); HP Docking til VGA- og Ethernet-adapter (tilbehør)

Garanti

3 års HP Support næste dag onsite support. I 3 års HP Support indgår HP’s grundgaranti samt HP CarePack support, inklusiv onsite support. Onsite support ydes kun hvis problemet
ikke kan løses over telefonen. Leverance af supportydelser udenfor HP’s gældende dækningsområder kan medføre længere responstider.
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HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 2013
UltraSlim-dockingstation

Designet udelukkende til ultraslanke HP EliteBook-bærbare pc'er, udvider HP UltraSlim-dockingstation
forbindelsesmuligheder for skærm, netværk og enheder, så du kan være mere produktiv i løbet af dagen—alt ved hjælp
af en enkel sidedok, der skydes i med ét klik.

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 65
W-vekselstrømsadapter

Du vil kunne arbejde produktivt med HP Slim 65 W-kombinationsadapter, som kan tilføre strøm til din bærbare HP
Business- eller Ultrabook™-computer.

HP UC Speaker Phone

Kan lave ethvert rum om til et virtuelt kongrescenter1, om så du er på kontoret eller på farten, med HP UC Speaker Phone,
en bærbar højttalertelefon til Windows-, Android™- og iOS-enheder.

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H6Y82AA

Produktnummer: K7V16AA

13,3" HP Elite-læderetui

Vis dig fra den professionelle side både på og uden for kontoret med et 13,3" HP Elite-læderetui (35,56 cm), som
beskytter den bærbare computer eller tablet-pc'en på 35,56 cm (13,3") og bevarer dens elegante profil.

Produktnummer: M5B12AA

HP 3 års service, onsite
næste arbejdsdag, kun
bærbare

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U4391E
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Fodnoter
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
3 Brug af HP Touchpoint Manager kræver køb af abonnement og understøttes af operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 eller nyere samt pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle lande. Du kan
få flere oplysninger om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint.
4 Formålet med MIL-STD-810G-testene er ikke at demonstrere egnethed i forhold til de kontraktmæssige krav fra U.S. Department of Defense eller til militærbrug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold. I tilfælde af skader
under MIL-STD-testbetingelserne og alle hændelige skader kræves der ekstra HP-dækning mod hændelige skader i form af Care Pack.
5 Visse avancerede funktioner, herunder den stemmeunderstøttede Cortana, sværtning og Continuum kræver mere avanceret hardware. Cortanas funktionalitet kan variere fra enhed til enhed. Få mere at vide på http://www.microsoft.com og
windows.com/windows10upgrade.
7 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.
8 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil have skærmen vist på fjernsyn, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil dele 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.
9 Der kræves et trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. 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
10 Elite-support fås kun i USA og Canada på engelsk.
11 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Pack-tjenester afhænger af din geografiske placering. Tjenesten starter på købsdatoen for hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde 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 yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen
måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det

er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2 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. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 I forbindelse med harddiske og solid state-drev (SSD) er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (i Windows 10).
4 Opgradering af de interne komponenter for lagerplads og drev fås ikke efter fabrikskonfigurationen.
5 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
6 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.
7 Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i høj definition.
8 HP ePrint kræver en internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang og oprettelse af en HP ePrint-konto. Du kan se en liste over understøttede printere, dokumenter og billedtyper samt andre oplysninger om HP ePrint på
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
9 HP Wireless Hotspot-programmet kræver en aktiv internetforbindelse og et separat data-abonnement. Når HP Wireless Hotspot er aktivt, vil programmerne på selve enheden fortsætte med at køre og samtidig anvende det samme dataabonnement som det
trådløse hotspot. Der opkræves muligvis ekstragebyrer for brug af data via et trådløst hotspot. Tjenesteudbyderen kan oplyse dig om abonnementets nærmere detaljer. Kræver Windows 8.1 eller HP Connection Manager til Windows 7.
10 HP PageLift kræver Windows 7 eller nyere.
11 HP Touchpoint Manager kan kun anvendes af betalende abonnenter og understøttes af operativsystemerne Android™, iOS og Windows 7 og nyere samt af pc'er, bærbare computere, tablet-pc'er og smartphones fra forskellige producenter. Findes ikke i alle
lande. Du kan få flere oplysninger om tilgængelighed på www.hp.com/touchpoint.
12 File Sanitizer: Til de brugstilfælde, der er skitseret i tillægget DOD 5220.22-M. Understøtter ikke Solid State-drev (SSD'er). Der kræves indledende installation. Weboversigten 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.
13 Foxit PhantomPDF Express til HP er skrivebeskyttet.
14 Eksterne strømforsyninger, netledninger, kabler og eksterne enheder er ikke lav-halogen-holdige. Reservedele anskaffet efter køb er muligvis ikke lav-halogen-holdige.
15 Visse vPro-funktioner – f.eks. Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology – kræver ekstra software fra tredjepart. Muligheden for fremtidige applikationer til "virtuelt udstyr" til Intel vPro-teknologi afhænger af udbydere af
tredjepartsprogrammer. Microsoft Windows er påkrævet.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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