Podatkovni list

HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen
Limited Edition
Tehta malo, naredi veliko
HP EliteBook Folio 1020 Bang &
Olufsen Limited Edition je izjemno
tanek in lahek prenosni računalnik
poslovnega razreda z vrhunskim
zvokom, ki ga zagotavlja Bang &
Olufsen. Popolnoma je opremljen s
HP-jevimi vodilnimi funkcijami za
zaščito in upravljanje ter sistemom
Windows 10 Pro.
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● Windows 10 Pro1
● Zaslon z diagonalo 31,75 cm (12,5
palca)

Poenostavljeno sodelovanje na konferencah na daljavo

● Z dodatnim programom Skype for Business2 in spletno kamero visoke ločljivosti, ki zagotavlja izjemno vizualno izkušnjo, lahko
sodelujete s sodelavci po vsem svetu. Združitev zvoka Bang & Olufsen in programske opreme HP za zmanjšanje hrupa ustvari
zvočno izkušnjo, ki vas bo prevzela.

Eleganten, tanek, pameten

● Prenosni računalnik s temno pepelnato barvno shemo z bakrenimi poudarki in izjemno tankim oblikovanjem ni le pameten, pač
pa tudi zelo eleganten.

Izboljšana varnost in upravljanje

● Za zaščito naprav, podatkov in identitet se lahko povsem zanesete na zmogljive varnostne funkcije, vsestranske funkcije
upravljanja in nove funkcije sistema Windows 10 Pro1. Preprosto upravljajte naprave z zmogljivimi orodji HP, vključno s
programom HP Touchpoint Manager.3

Robusten in pripravljen na delo

● Samozavestno se spopadite z izzivi vsakodnevne uporabe in dela na poti, pri čemer vam bo v pomoč trpežen računalnik
EliteBook z dolgo življenjsko dobo akumulatorja, ki ne vsebuje premikajočih se delov in je prestal preizkuse vzdržljivosti MIL-STD
810G glede padcev, udarcev, tresljajev in drugih dejavnikov.4

Posebnosti

● Dva mikrofona in HP-jevi vrhunski zvočniki vam bodo pomagali, da boste še povečali storilnost s Cortano5 in HP-jevimi rešitvami
za sodelovanje in konference.
● Na zaslonu na dotik z ločljivostjo QHD in diagonalo zaslona 31,75 cm (12,5 palca), ki zagotavlja izjemno čistost, ne boste
spregledali ničesar.6
● Izkoristite dvoje napajalnih vrat USB 3.0, razširitveno režo MicroSD in video izhod HDMI.
● Ohranite povezavo z možnostmi WiDi,7 Miracast8 in kombiniranim priključkom WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.0.9 Poleg tega lahko
enostavno vzpostavite povezavo s telefonom in uporabljate mobilno širokopasovno omrežje na poti.
● Po več urah uporabniških študij je HP zasnoval tipkovnico HP Premium, ki zagotavlja odlično ravnovesje med udobjem in
povratnimi informacijami, tako da se lahko uporabniki osredotočijo na svoje delo.
● Izboljšajte svojo izkušnjo EliteBook z dodajanjem uporabnih dodatnih pripomočkov, kot so izredno tanka združitvena postaja,
ukrivljeni zaslon Elite, tanki pametni potovalni vmesnik HP, brezžična tipkovnica itd.2
● Izkoristite prednosti podpore za računalnike HP Elite,10 ki jo zagotavljajo ameriški tehnični strokovnjaki in HP-jeva omejena
garancija.
● Poenostavite tehnično podporo s službo za pomoč, ki jo zagotavljajo storitve HP Care. Zanesite se na strokovno znanje po ugodni
ceni, ki je na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden, in pokriva številne blagovne znamke, naprave ter operacijske sisteme.11
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HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition
Tabela specifikacij

Razpoložljiv operacijski sistem

Windows 10 Pro 641

Družina procesorjev2

Procesor Intel® Core™ M

Razpoložljivi procesorji2,15

Intel® Core™ M-5Y71 z grafično kartico Intel HD 5300 (1,2 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 2,9 GHz, 4 MB predpomnilnika, 2 jedri)

Nabor vezij

Vezje je vgrajeno v procesor

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 1600 MT/s. Nadgradnje notranjih komponent za pomnilnik po tovarniški konfiguraciji niso na voljo.

Notranji pomnilnik

Največ 512 GB Pogon SSD M.23,4

Prikaz

Ultra tanek zaslon na dotik QHD UWVA z diagonalo 31,75 cm (12,5 palca) in osvetlitvijo LED od zadaj (2560 x 1440)7

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD 53007

Zvočna kartica

Zvok Bang & Olufsen; Digitalni mikrofon z dvojnim poljem

Brezžične tehnologije

Kombinirani priključek Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) WiFi in Bluetooth® 4.05,6
(Nadgradnje notranjih komponent za povezljivost po tovarniški konfiguraciji niso na voljo.)

Komunikacije

NFC; Omrežje Ethernet prek ključa za dodatno opremo (dodatno)

Razširitvene reže

1 microSD
(podpira SD, SDHC, SDXC)

Vrata in priključki

2 priključka USB 3.0 za napajanje; 1 vrata HDMI; 1 priključek za združitev; 1 priključek za omrežno napajanje; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
(Ethernet/VGA je na voljo prek dodatnega ključka, ki ga priključite v priključek na priklopni postajia)

Vhodna naprava

Osvetljena tipkovnica s kanalčki za odtok, odporna na tekočine
Steklena sledilna ploščica ForcePad™ (s kemično obdelano površino) z gumbom za vklop/izklop, privzeto podpira dvosmerno drsenje, dotike in gibe, drsenje z dvema prstoma,
povečavo/pomanjšavo z dvema prstoma (ščipanje)

Spletna kamera

Spletna kamera 720p HD7

Razpoložljiva programska oprema

Buy Office; HP BIOSphere s tehnologijo 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 za HP; HP Connection Manager; gonilnik HP ePrint; HP File Sanitizer; programska
oprema Intel WiDi; optimizirano za programsko opremo Lync; Programska oprema HP Noise Reduction8,9,10,11,12,13

Upravljanje varnosti

TPM 1.2/ (Infineon, vezano); bralnik prstnih odtisov; popolno šifriranje; preverjanje pristnosti pred zagonom (geslo)

Napajanje

Pametni napajalnik 45 W
4-celični litij-ionski polimerni akumulator HP Long Life (40 Whr)

Mere

31 x 21 x 1,57 cm

Teža

Že za 1,21 kg
(Teža je odvisna od konfiguracije.)

Okolju prijazno

Nizka količina halogenih snovi14

Ustreznost za električno
učinkovitost

Na voljo je konfiguracija v skladu s standardom ENERGY STAR®

Možnosti razširitve

Priklopna postaja HP UltraSlim (dodatna); Priklopni priključek za VGA in ethernet (dodatno)

Garancija

3-letna omejena garancija (na voljo so dodatne storitve Care Pack, ki se prodajajo posebej), 3-letna garancija za akumulator HP Long Life (na voljo le s 3-letno omejeno garancijo za
platformo)

Podatkovni list

HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition
Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Združitvena postaja HP
2013 UltraSlim

Združitvena postaja HP UltraSlim je zasnovana izključno za ultratanke prenosnike HP EliteBook in razširja možnosti
povezave za zaslon, omrežje in naprave, tako da ste lahko ves dan bolj produktivni, priklop pa je enostaven – drsni z enim
klikom ob strani.

Številka izdelka: D9Y32AA

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Tanki napajalnik HP 65 W

Izboljšajte storilnost z napajalnikom HP Slim 65 W Combo, ki lahko napaja vaš poslovni prenosni računalnik HP ali
računalnik HP Ultrabook™.

Številka izdelka: H4D73AA

Številka izdelka: H6Y82AA

Zvočnik HP UC

S prenosnim zvočnikom HP UC, namenjenim za naprave Windows, Android™ ali iOS lahko spremenite katero koli sobo v
virtualno konferenčno središče1, pa naj bo v pisarni ali na poti.

Številka izdelka: K7V16AA

Usnjen etui za HP 13,3 Elite

S HP-jevim 35,56-cm (13,3-palčnim) usnjenim etuijem za HP Elite, ki pomaga zaščititi prenosni ali tablični računalnik z
diagonalo 35,56 cm (13,3 palca) in vzdrževati njegov elegantni profil, predstavite izpopolnjen, profesionalni videz v
pisarni in zunaj nje.

Številka izdelka: M5B12AA

3-letna podpora HP samo za
prenosne računalnike z
zagotovljenim popravilom
na mestu uporabe naslednji
delovni dan

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Ponujamo 3-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščeni
tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.
Številka izdelka: U4391E
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Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma

izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne
zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 Za doplačilo ali kot dodatna funkcija.
3 HP Touchpoint Manager zahteva nakup naročnine in podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows 7 ali novejše ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za
informacije o razpoložljivosti pojdite na www.hp.com/touchpoint.
4 Preizkušanje pod oznako MIL-STD 810G ni namenjeno prikazu ustreznosti glede zahtev pogodb z ameriškim ministrstvom za obrambo ali zahtev vojaške uporabe. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za prihodnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Za
povračilo škode na podlagi preizkusnih pogojev MIL STD ali kakršno koli naključno škodo potrebujete dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
5 Nekatere napredne funkcije, vključno z glasovno podprto Cortano, pisanje s črnilom in Continuum zahtevajo naprednejšo strojno opremo. Izkušnja s pomočnico Cortana se lahko razlikuje od naprave do naprave. Pojdite na http://www.microsoft.com in
windows.com/windows10upgrade.
7 Vgrajena funkcija Intel WiDi je na voljo samo v izbranih konfiguracijah in zahteva nakup ločenega projektorja, televizorja ali računalniškega zaslona z vgrajenim ali zunanjim sprejemnikom WiDi. Zunanji sprejemniki WiDi se s projektorjem, televizorjem ali
računalniškim zaslonom povežejo prek standardnega kabla HDMI, ki je naprodaj ločeno.
8 Miracast je brezžična tehnologija, s katero lahko osebni računalnik prikaže zaslon na televizorjih, projektorjih in predvajalnikih predstavnosti s pretakanjem, ki podpirajo tehnologijo Miracast. Tehnologija Miracast omogoča skupno rabo računalniških vsebin in
predvajanje diaprojekcij. Za dodatne informacije pojdite na http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
9 Potrebujete brezžično dostopno točko in dostop do interneta. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za 802.11ac WLAN so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na
zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami 802.11ac WLAN
10 Podpora Elite je na voljo samo v ZDA in Kanadi v angleškem jeziku.
11 Storitve HP Care so dodatne. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na trenutno lokacijo uporabe. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so nekateri pridržki in omejitve. Za
podrobnosti obiščite spletno mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo ustrezne HP-jeve določbe in pogoji storitev, s katerimi se je stranka seznanila ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice,
na katere HP-jeve določbe in pogoji storitev ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo vpliva.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko popolnoma

izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne
zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
2 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Za trde diske in diske SSD je GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri operacijskem sistemu Windows 10).
4 Nadgradnje notranjih komponent za pomnilnik in pogone po tovarniški konfiguraciji niso na voljo.
5 Za uporabo sta potrebni brezžična dostopna točka in internetna storitev, ki nista vključeni. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.
6 Kombinirani priključek za brezžično tehnologijo 802.11 in povezavo Bluetooth je mogoče kupiti posebej ali kot dodatek. Specifikacije za 802.11ac WLAN so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na
zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami 802.11ac WLAN.
7 Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
8 HP ePrint zahteva internetno povezavo s HP-jevim spletnim tiskalnikom in registracijo računa HP ePrint. Za seznam primernih tiskalnikov, podprtih dokumentov in vrst slik ter druge podrobnosti o storitvi HP ePrint obiščite spletno stran
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
9 Aplikacija HP Wireless Hotspot zahteva dejavno internetno povezavo in podatkovno naročnino, ki se kupi ločeno. Ko je brezžična dostopna točka HP dejavna, programi v napravi delujejo in uporabljajo isto podatkovno naročnino kot brezžična dostopna točka.
Uporaba podatkov prek brezžične dostopne točke lahko povzroči dodatne stroške. Za podrobnejše informacije se obrnite na ponudnika storitev. Zahteva Windows 8.1 ali HP Connection Manager za Windows 7.
10 HP PageLift zahteva Windows 7 ali novejšo izdajo.
11 HP Touchpoint Manager zahteva nakup naročnine in podpira operacijske sisteme Android™, iOS in Windows 7 ali novejše ter osebne računalnike, prenosnike, tablične računalnike in pametne telefone različnih proizvajalcev. Ni na voljo v vseh državah; za
informacije o razpoložljivosti pojdite na www.hp.com/touchpoint.
12 File Sanitizer: za primere rabe, omenjene v dodatku DOD 5220.22-M. Ne podpira pogonov SSD. Zahtevana je začetna nastavitev. Spletno zgodovino je mogoče izbrisati samo v brskalnikih Internet Explorer in Firefox, če je uporabniško omogočena. V operacijskem
sistemu Windows 8.1 mora uporabnik izklopiti način razširjene zaščite v IE11, če želi omogočiti funkcijo brisanja ob zapiranju brskalnika.
13 Foxit PhantomPDF Express za HP je samo za branje.
14 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogenih snovi.
15 Za delovanje nekaterih funkcij tehnologije vPro, kot sta Intel® Active Management in Intel Virtualization, je potrebna programska oprema drugih proizvajalcev. Razpoložljivost prihodnjih aplikacij »navideznih naprav« za tehnologijo Intel vPro je odvisna od drugih
ponudnikov programske opreme. Potrebujete operacijski sistem Microsoft Windows.

Več informacij na
www.hp.eu/notebooks
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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