Folha de Dados

HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen
Limited Edition
Pesa menos, faz mais
O HP EliteBook Folio 1020 Bang &
Olufsen Limited Edition é um portátil
de classe empresarial
impressionantemente fino e leve com
o inovador Áudio da Bang & Olufsen.
Está totalmente equipado com as
soluções líderes de segurança e
gestão da HP e o Windows 10 Pro.
1

● Windows 10 Pro1
● Ecrã de 31,75 cm (12,5 pol) na diagonal

Conferências remotas de forma fácil

● Colabore com os seus colegas em todo o mundo através do Skype para Empresas2 opcional e da câmara Web HD para uma
experiência visual impressionante. Áudio da Bang & Olufsen e HP Noise Reduction Software são combinados para produzir uma
envolvente experiência de áudio.

Elegante, fino, inteligente

● Exiba um esquema de cores cinza escuro com acabamentos em cobre num portátil que não se destaca apenas pelas suas
funcionalidades, mas também pelo seu design elegante alusivo ao corte de um diamante.

Segurança e gestão simples

● Confie nas poderosas funcionalidades de segurança, soluções de gestão abrangente e no novo Windows 10 Pro1 para o ajudar a
manter os dados, os dispositivos e as identidades seguros. Efetue facilmente a gestão dos seus dispositivos com as poderosas
ferramentas da HP, incluindo o HP Touchpoint Manager.3

Resistente e preparado

● Enfrente com confiança os rigores da utilização diária e das viagens com um EliteBook resistente e com bateria de longa duração
que foi desenvolvido sem peças móveis e para passar nos testes de durabilidade MIL-STD 810G para quedas, choques, vibrações
e muito mais.4

Características

● Utilize os microfones duplos e os altifalantes HP Premium para se tornar mais produtivo com o Cortana5 e as soluções de
colaboração e conferência da HP.
● Veja tudo com uma nitidez brilhante num ecrã tátil QHD de alta resolução de 31,75 cm (12,5 pol.) na diagonal.6
● Desfrute de duas portas de carregamento USB 3.0, uma slot de expansão MicroSD e saída de vídeo HDMI.
● Mantenha a sua ligação com WiDi,7 Miracast8 e combo WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.0.9 Para além de uma fácil ligação ao seu
telefone para banda larga móvel em viagem.
● Depois de horas de estudos de utilizador, a HP desenvolveu o Teclado HP Premium com um equilíbrio impressionante entre
conforto e resposta permitindo aos utilizadores concentrarem-se na tarefa que teem em mãos.
● Eleve a sua experiência de EliteBook ao adicionar úteis acessórios opcionais, tais como uma estação de ancoragem ultrafina, ecrã
curvo Elite, Adaptador de CA de viagem HP Slim, teclado sem fios e muito mais.2
● Tire partido do Suporte de Elite da HP10 de especialistas com conhecimentos técnicos sediados nos EUA e da garantia limitada da
HP.
● Suporte técnico mais simples com o Helpdesk dos serviços HP Care. Confie no conhecimento disponível 24 horas, 7 dias por
semana e numa boa relação qualidade-preço para assistência que abrange várias marcas, dispositivos e sistemas operativos.11
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HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition
Tabela de especificações

Sistema operativo disponível

Windows 10 Pro 641

Família de processadores2

Processador Intel® Core™ M

Processadores disponíveis2,15

Intel® Core™ M-5Y71 com placa gráfica Intel HD 5300 (1.2 GHz, até 2.9 GHz com tecnologia Intel Turbo Boost, 4 MB de cache, 2 núcleos)

Chipset

Chipset está integrado com o processador

Memória Máxima

Até SDRAM LPDDR3-1600 de 8 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência até 1600 MT/s. As atualizações de componentes internos para memória não estão disponíveis após a configuração de fábrica.

Armazenamento interno

Até 512 GB SSD M.23,4

Ecrã

Ecrã tátil ultrafino QHD UWVA com retroiluminação LED de 31,75 cm (12,5 pol.) na diagonal (2560 x 1440)7

Placa gráfica disponível

Integrado: Placa gráfica Intel® HD 53007

Áudio

Audio by Bang & Olufsen; Microfone digital de matriz dupla

Tecnologias Sem Cabos

Combo WiFi Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.05,6
(Atualizações de componentes internos para conectividade não estão disponíveis após a configuração de fábrica.)

Comunicações

NFC; Ethernet através de acessório dongle (opcional)

Slots de Expansão

1 microSD
(suporta SD, SDHC, SDXC)

Portas e Ligações

2 USB 3.0 de carregamento; 1 HDMI; 1 conector de ancoragem; 1 fonte de alimentação CA; 1 combo para auscultadores/microfone
(Ethernet/VGA disponível através de dongle acessório (opcional) utilizando a porta de conector de ancoragem)

Dispositivo de entrada

Teclado retroiluminado resistente a salpicos e com drenagem
ForcePad™ em vidro (com superfície com gravação química) com botão para ligar/desligar, suporta deslocamento em 2 sentidos com legenda, toque e gestos ativados por
predefinição, deslocamento com dois dedos, ampliação com dois dedos

Webcam

Câmara Web 720p HD7

Software disponível

Comprar o Office; HP BIOSphere com 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 for HP; HP Connection Manager; Controlador HP ePrint; HP File Sanitizer;
Software Intel WiDi; Otimizado para Lync; HP Noise Reduction Software8,9,10,11,12,13

Gestão de Segurança

TPM 1.2 (Infineon, soldado); Leitor de impressões digitais; Full Volume Encryption; Autenticação pré-arranque (Palavra-passe)

Alimentação

Transformador smart de 45 W
Bateria de polímero de iões de lítio HP Long Life de 4 células, 40 Wh

Dimensões

31 x 21 x 1,57 cm

Peso

A partir de 1,21 kg
(O peso varia consoante configuração.)

Ambientais

Baixo halogéneo14

Conformidade com standards de
eficiência energética

Configurações com certificação ENERGY STAR® disponíveis

Soluções de Expansão

Estação de ancoragem lateral HP UltraSlim (opcional); Ancoragem HP para VGA + Adaptador de Ethernet (opcional)

Garantia

Garantia limitada de 3 anos (Care Packs opcionais disponíveis, vendidos separadamente), garantia limitada de 3 anos em baterias de longa duração HP (disponível apenas com a
garantia de plataforma limitada de 3 anos)
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Estação de ancoragem
UltraSlim HP 2013

Concebido exclusivamente para portáteis HP EliteBook ultrafinos, a Estação de Ancoragem HP UltraSlim expande a
conectividade do ecrã, redes e dispositivos para que possa ser mais produtivo durante o dia — tudo através de um
simples clique na ancoragem lateral deslizante.

Número de produto: D9Y32AA

Cadeado de cabo com
chaveta Ultraslim HP

Proteja o seu HP Ultrabook™ ou portátil com rapidez e facilmente com o Cadeado de cabo com chaveta Ultraslim HP.

Adaptador de CA HP Slim 65
W

Aumente a produtividade com o Adaptador Combo HP Slim de 65 W, que pode alimentar o seu Notebook Empresarial HP
ou Ultrabook™.

Telefone com altifalante UC
da HP

Transforme qualquer divisão num centro de conferências virtual1 no escritório ou em viagem com o telefone com
altifalante UC da HP, um telefone com altifalante portátil para o seu dispositivo Windows, Android™ ou iOS.

Capa de cabedal HP Elite de
13,3 pol.

Apresente um aspeto profissional e moderno dentro e fora do escritório com a capa de cabedal HP Elite de 35,56 cm
(13,3 pol.) que ajuda a proteger o seu portátil de 35,56 cm (13,3 pol.) na diagonal ou tablet, mantendo sempre um perfil
elegante.

Número de produto: H4D73AA

Número de produto: H6Y82AA

Número de produto: K7V16AA

Número de produto: M5B12AA

Serviço HP 3 anos Dia útil
seguinte no local, Apenas
Notebook

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Obtenha 3 anos de reparação do seu dispositivo informático no dia útil seguinte por parte de um técnico qualificado da
HP, se não for possível solucionar os problemas remotamente.
Número de produto: U4391E
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Rodapés com mensagens
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com
2 Vendido separadamente ou como funcionalidade opcional.
3 O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição e suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows 7 ou superior e computadores, portáteis, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Visite
www.hp.com/touchpoint para obter informações de disponibilidade.
4 O teste MIL STD-810G não se destina a demonstrar a adequação a requisitos de contratos com o Departamento de Defesa dos EUA ou para utilização militar. Os resultados dos testes não são uma garantia de desempenho futuro sob estas condições. Quaisquer
danos ocorridos no âmbito das condições de teste MIL STD ou quaisquer danos acidentais requerem o HP Care Pack de proteção contra danos acidentais opcional.
5 Algumas funcionalidades avançadas incluindo voz suportadas pela Cortana, inking e Continuum requerem hardware mais avançado. A experiência da Cortana pode variar consoante o dispositivo. Consulte http://www.microsoft.com e
windows.com/windows10upgrade.
7 A funcionalidade Intel WiDi integrada está apenas disponível em configurações selecionadas e requer a aquisição em separado de um projetor, TV ou monitor de computador com um recetor WiDi integrado ou externo. Os recetores WiDi externos ligam-se ao
projetor, TV ou monitor de computador através de um cabo HDMI padrão, também vendido separadamente.
8 Miracast é uma tecnologia sem fios que o seu PC pode utilizar para projetar o seu ecrã em TVs, projetores e leitores de multimédia com transmissão em sequência que também suportem Miracast. Pode utilizar a tecnologia Miracast para partilhar o que está a
fazer no seu PC e fazer uma apresentação de diapositivos. Para obter mais informação: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
9 É necessário um ponto de acesso sem fios e acesso à Internet. Disponibilidade limitada de pontos públicos de acesso sem fios. As especificações para a WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem diferentes das
especificações previstas, pode afetar a capacidade de comunicação do portátil com outros dispositivos WLAN 802.11ac.
10 Suporte Elite apenas disponível nos EUA e no Canadá em inglês.
11 Os serviços HP Care são opcionais. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos Serviços de HP Care Pack podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço tem início na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações.
Para mais informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço da HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis
locais aplicáveis e esses direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.

Especificações técnicas renúncias
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte
http://www.microsoft.com
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
3 Para unidades de disco rígido e unidades de estado sólido (SSD), 1 GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 30 GB (para o Windows 10) estão reservados para software de recuperação do sistema.
4 Atualizações de componentes internos para armazenamento e unidades não estão disponíveis após a configuração de fábrica.
5 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, não incluídos. A disponibilidade dos pontos públicos de acesso sem fios é limitada.
6 Combos 802.11 + Bluetooth vendidas separadamente ou como uma funcionalidade opcional. As especificações para a WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem diferentes das especificações previstas, isso pode
afetar a capacidade de comunicação do portátil com outros dispositivos WLAN 802.11ac.
7 É necessário conteúdo de alta definição (HD) para visualizar imagens em alta definição.
8 O HP ePrint requer uma ligação à Internet à impressora HP com ligação à web e registo de conta HP ePrint. Para obter uma lista de impressoras elegíveis, tipos de documentos e imagens suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
9 A aplicação HP Wireless Hotspot requer uma ligação à Internet ativa e um plano de dados adquirido separadamente. Enquanto o hotspot sem fios HP estiver ativo, as aplicações no dispositivo continuarão a funcionar e utilizarão o mesmo plano de dados que o
hotspot sem fios. A utilização de dados do hotspot sem fios pode traduzir-se em encargos adicionais. Consulte o seu fornecedor de serviços para saber os detalhes do seu plano. Requer o Windows 8.1 ou o HP Connection Manager para Windows 7.
10 O HP PageLift requer Windows 7 ou edição posterior.
11 O HP Touchpoint Manager requer a aquisição de uma subscrição e suporta os sistemas operativos Android™, iOS e Windows 7 ou superior e computadores, portáteis, tablets e smartphones de vários fabricantes. Não disponível em todos os países. Visite
www.hp.com/touchpoint para obter informações de disponibilidade.
12 Ficheiro antisséptico: Para utilização nos casos referenciados no Suplemento DOD 5220.22-M. Não suporta unidades de estado sólido (SSD). É necessária uma configuração inicial. O histórico Web é eliminado apenas nos browsers Internet Explorer e Firefox e
deve ser ativado pelo utilizador. Com o Windows 8.1, o utilizador deve desativar o modo Enhanced Protection no IE11 para a funcionalidade de apagar quando fecha o navegador.
13 Foxit PhantomPDF Express for HP é apenas de leitura.
14 As fontes de alimentação externas, cabos de energia, cabos e periféricos não são de baixo halogéneo. As peças de serviço obtidas após a aquisição podem ser ou não de baixo halogéneo.
15 Algumas funcionalidades vPro, tais como as Tecnologias Intel® Active Management (de gestão ativa) e Intel Virtualization (de virtualização), necessitam de software de terceiros para funcionar. A disponibilidade de futuras "aplicações virtuais" para tecnologia
Intel vPro depende de fornecedores terceiros de software. Requer Windows.

Saiba mais em
www.hp.eu/notebooks
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para
os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante
neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou
omissões contidas no presente documento.
Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas comerciais da Intel
Corporation nos EUA e noutros países. Qualcomm e Gobi são marcas comerciais da Qualcomm Incorporated, registadas nos Estados Unidos e noutros países. As
marcas comerciais da Qualcomm Incorporated são utilizadas com autorização. Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS
Licensing Limited. DTS, o símbolo, & DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS Studio Sound é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS,
Inc. Todos os direitos reservados. ENERGY STAR é uma marca comercial registada nos EUA da United States Environmental Protection Agency (Agência para a
proteção ambiental dos EUA). Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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