Dataark

HP EliteBook 850 G3 bærbar PC
Tynn, lett, og klar til å sette i gang!

HP EliteBook 850 er imponerende tynn og
lett. Den gir brukerne mulighet til å skape,
koble seg til og samarbeide med teknologi i
bedriftsklassen og dermed holder du deg
produktiv på og utenfor kontoret.

Windows 10 Pro1
Skjermstørrelse: 39,6 cm (15,6) diagonalt

Portabelt kraftverk
Kombiner teknologi med høy ytelse og lang batteritid med Windows 10 Pro,1 6. generasjons Intel®
Core™-prosessorer2 og en PCIe Gen3-SSD-disk. 3 Styrk minneytelsen med DDR4-minne og
løsninger for dobbel lagring3 som gir rask og enkel tilgang til data og de mest krevende
forretningsprogrammene dine.

Slank, ny design med alle de riktige portene
Koble til de viktigste portene uten alt maset med dongler. HP EliteBook 850, med sine knappe 19,4
mm, leveres med VGA, DisplayPort, RJ-45, USB, USB-C og dokkingmuligheter i bedriftsklassen.

Sterk sikkerhet, glimrende håndterbarhet
Beskytt, oppdag og gjenopprett etter skadelige angrep med HP Sure Start med dynamisk
beskyttelse – bransjens første selvreparerende BIOS som overvåker og korrigerer BIOS-minnefeil
hvert 15. minutt.

Utviklet for samarbeid
Bytt ut høyttalertelefonen med HP EliteBook 850, lyd fra Bang & Olufsen og HP Noise Reductionprogramvare for en rikere samarbeidsopplevelse i programmer som Skype for Business.3

Med
Gjør arbeidet til en lek med Windows 10 Pro1 og den kraftige, men elegante, tynne HP EliteBook
850.
HP Sure Start med dynamisk beskyttelse søker i BIOS hvert 15. minutt etter angrep og minnefeil.
Hvis Sure Start oppdager noe, reparerer den BIOS automatisk.
Gled deg over en unik balanse mellom komfort og presisjon med HP Premium-tastaturet som har
fullt talltastatur.
Få hastigheten og plassen du trenger uten å bruke ekstern lagringsplass. Støtteprogrammer for
doble drivere starter opp, reaktiverer og kjører systemet raskt på en rask SSD4-disk. Dermed får du
hele tiden tilgang til filene dine med en harddisk med høy kapasitet.3
AMD Radeon™ R7 separat grafikk3 leverer bilder og video i strålende kvalitet.
Utvid systemets minne, batteri, lagring og WWAN-komponenter.4
Opplev forskjellen med HP Clear Sound AMP og HP EliteBook 850-høyttalerne.
HP Noise Reduction-programvare sørger for at du blir kvitt bakgrunnsstøy, også tastaturklikk.
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HP EliteBook 850 G3 bærbar PC Spesifikasjonstabell

Tilgjengelige operativsystem

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 Home 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro. 1
FreeDOS 2.0
NeoKylin Linux 64 24

Prosessorfamilie 4

Intel® Core™ i7-prosessor; Intel® Core™ i5-prosessor; Intel® Core™ i3-prosessor

Tilgjengelige prosessorer 4,5

Intel® Core™ i7-6600U med Intel HD Graphics 520 (2,6 GHz, opptil 3,4 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i7-6500U med Intel
HD Graphics 520 (2,5 GHz, opptil 3,1 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-6300U med Intel HD Graphics 520 (2,4 GHz, opptil
3 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-6200U med Intel HD Graphics 520 (2,3 GHz, opptil 2,8 GHz med Intel Turbo Boostteknologi, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-6100U med Intel HD Graphics 520 (2,3 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

32 GB DDR4-2133 SDRAM 6
Overføringshastigheter på opptil 2133 MT/s. SODIMM-spor er tilgjengelige for kunden og kan oppgraderes. Støtter tokanalsminne.

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

inntil 500 GB SATA (7200 rpm) 7
inntil 1 TB SATA (5400 rpm) 7
inntil 500 GB SATA SED (7200 rpm) 7
inntil 500 GB SATA FIPS 140-2 SED (7200 rpm) 7
180 GB inntil 240 GB M.2 SATA MLC SSD 7
180 GB inntil 512 GB M.2 SATA MLC SED SSD 7
128 GB inntil 512 GB M.2 SATA TLC SSD 7
inntil 256 GB M.2 PCIe SSD 7
inntil 500 GB (8 GB cache) SATA SSHD 7

Skjerm

39,6 cm (15,6" diagonalt) HD SVA antirefleks tynn LED-bakbelyst (1366 x 768); 39,6 cm (15,6") tynn LED-bakbelyst SVA-skjerm med antirefleks i FHD (1920 x 1080);
15,6" diagonalt UHD UWVA antirefleks tynn LED-bakbelyst (3840 x 2160); 39,6 cm (15,6") tynn LED-bakbelyst SVA-berøringsskjerm med antirefleks i FHD (1920 x
1080) 39,6 cm (15,6") diagonalt antirefleks LED-bakbelyst (1920 x 1080); 39,6 cm (15,6") diagonalt FHD SVA tynn LED-bakbelyst berøringsskjerm (1920 x 1080);
39,6 cm (15,6") diagonalt HD antirefleks flat LED-bakbelyst (1366 x 768) 13,23

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 520
Diskret: AMD Radeon™ R7M365X (1 GB GDDR5 dedikert),

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen; Integrert "dual array"-mikrofon; Integrerte førsteklasses høyttalere; HP Noise Reduction-programvare; HP Clear Sound AmpDTS Studio
Sound™, doble høyttalere

Trådløse teknologier

HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE mobil bredbåndsmodul; HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd; Kombinert Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.2;
Nærfeltskommunikasjon (NFC)-modul (ekstra); Intel® Pro Wireless Display (WiDi Pro) 8,9,10,11,12,23
(Støtte for Miracast (Windows 8.1 og Windows 10))

Utvidelsesspor

1 mediekortleser; 1 ekstern SIM
(Støtter SD, SDHC, SDXC.)

Porter og kontakter

1 USB 3.0; 1 USB 3.0 med lading; 1 USB Type-C™; 1 DisplayPort; 1 VGA; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 strøminngang; 1 RJ-45; 1 dokkingkontakt

Inndataenheter

Sølbestandig tastatur med avløp; Sølbestandig bakbelyst tastatur med avløp og DuraKeys (ekstra)
Styrepute av glass (med kjemisk etset overflate) med av/på-knapp, støtter toveis rulling, trykk og bevegelser aktivert som standard, rulling med to fingre, zooming
med to fingre (kniping), pekepinne

Kommunikasjon

Intel® Ethernet-tilkobling I219-LM 10/100/1000 (med Intel® i3-6300U, i5-6600U og i7-6500U); Intel® Ethernet-tilkobling I219-LM 10/100/1000 (med Intel® i56300U og i7-6600U)

Kamera

720p HD-webkamera (enkelte modeller) 13,25,26,27

Tilgjengelig programvare

Kjøp Office; HP BIOSphere; HP Sure Start med dynamisk beskyttelse; HP Client Security; HP ePrint-driver; HP Support Assistant; HP Image Assistant; HP SoftPaq
Download Manager; HP 3D Driveguard; HP Connection Manager (kun modeller med Windows 7); HP Mobile Connect Pro (modeller med Windows 8.1 og Windows 10);
HP Recovery Manager; HP Noise Reduction-programvare 14,15,16,17,18,19,22

Sikkerhetsadministrasjon

Spor for sikkerhetslås (lås må kjøpes separat); TPM 1.2/2.0; Integrert smartkortleser (aktiv); Godkjenning før oppstart (passord, smartkort); HP fingeravtrykkleser
(ekstra) 20

Strøm

45 W smart strømadapter; 65 W smart strømadapter

Batteritype

HP Long Life 3-cellers, 46 Wt Li-Ion polymer

Mål

38,33 x 25,77 x 1,94 cm (u/berøring); 38,33 x 25,77 x 2,08 cm (berøring)

Vekt

Starter på 1,84 kg (u/berøring); Starter på 2,06 kg (berørings)
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljøspesifikasjoner

Lavhalogen 21

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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HP EliteBook 850 G3 bærbar PC
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP 2013 UltraSlim dokkingsstasjon

HP ultratynn dokkingstasjon er laget eksklusivt for HP EliteBook bærbare PCer, og utvider
skjerm-, nettverks- og enhetstilkobling slik at du kan være mer produktiv hele dagen – alt
gjennom en enkel sidedokk som skyves inn.
Produktnummer: D9Y32AA

HP 90W tynn strømadapter

Vær produktiv med HP 90 W tynn adapter, som kan gi strøm til din HP bærbare kontor-PC eller
Ultrabook™. Vær produktiv med HP 90 W tynn adapter, som kan gi strøm til din HP bærbare
kontor-PC eller Ultrabook™.
Produktnummer: H6Y83AA

HP Notebook strømbank

Øk den bærbare PC-ens1 brukstid og lad alle USB-enhetene dine samtidig med den bærbare,
ladbare HP Notebook Power Bank. Øk den bærbare PC-ens1 brukstid og lad alle USB-enhetene
dine samtidig med den bærbare, ladbare HP Notebook Power Bank.
Produktnummer: N9F71AA

HP 5 år neste virkedag på stedet
HW-støtte for bærbar PC HP 4 år
maskinvarestøtte på stedet neste
virkedag for bærbar PC

Når maskinvareproblemer oppstår – jo raskere du er i gang igjen, dess bedre. Ha ekspertisen
klar med HP maskinvareservice på stedet neste virkedag, og øk produktets oppetid. Med
høykvalitets ekstern hjelp eller praktisk støtte på stedet 24x7 er hjelpen der når du trenger
den – slik at du kan komme tilbake til jobben igjen.
Produktnummer: U7860E
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve at du oppgraderer og/eller kjøper maskinvare, drivere og/eller programvare separat for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows

10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets
arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
4 WWAN er en tilleggsfunksjon og bruk av WWAN krever en egen avtale som kjøpes separat. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut.

Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
4 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets
arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
15 Noe vPro3-funksjonalitet, som Intel® Active-administreringsteknologi og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgjengelighet av fremtidig programvare med «virtuelt utstyr» for Intel vProteknologi er avhengig av tredjeparts programvareleverandører. Krever Microsoft Windows.
6 Maksimal minnekapasitet krever at maskinen har 64-biters Windows-operativsystemer installert. På grunn av krav til systemressurser så er ikke alt minne over 3 GB tilgjengelig i 32-biters Windows-operativsystemer .
7 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 8 og 10) er reservert for programvare for systemgjenoppretting.
8 Alt trådløst utstyr selges separat eller som ekstrafunksjoner.
9 All 802.11-trådløs teknologi krever trådløst tilgangspunkt og Internett. Dette er ikke inkludert. Tilgjengelighet til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjoner for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige.
Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
10 WWAN er en tilleggsfunksjon og bruk av WWAN krever en egen avtale 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 for alle produkter eller i alle regioner.
11 Miracast er en trådløs teknologi som PC-en kan bruke til å projisere på skjermen til TV-er, projektorer og overførende mediespillere som også støtter Miracast. Du kan bruke Miracast til å dele hva du gjør på PC-en, og presentere en
lysbildefremvisning. For mer informasjon: http://windows.microsoft.com/nb-no/Windows-8/Project-Wireless-Screen-miracast.
12 Integrert Intel Wi-Di-funksjon er kun tilgjengelig i enkelte konfigurasjoner forhåndsinstallert med Windows 7 eller Windows 8.1 og krever separat innkjøpt projektor, TV eller dataskjerm som har integrert eller ekstern Wi-Di-mottaker.
Eksterne Wi-Di-mottakere kobles til projektor, TV eller dataskjerm via en vanlig HDMI-kabel, som også selges separat.
13 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
14 ePrint krever Internett-tilkobling til en webaktivert 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/eprintcenter).
Krever bredbåndsmodul (tillegg). Bruk av bredbånd krever tjenestekontrakt kjøpt separat. Hør med tjenesteleverandøren angående dekning og tilgjengelighet i ditt område. Separat innkjøpte dataabonnement- eller brukskostnader kan
påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere.
15 HP Mobile Connect Pro er bare tilgjengelig på forhåndskonfigurerte enheter med WWAN. Se www.hp.com/go/mobileconnect for geografisk tilgjengelighet.
16 HP Client Security krever Windows.
17 HP 3D DriveGuard krever Windows.
18 HP Support Assistant krever Windows.
19 BIOSphere-funksjonene kan variere. Bare tilgjengelig på kontor-PCer med HP BIOS.
20 Dette produktet leveres med TPM 1.2 og muligheten til å oppgradere til TPM 2.0. Oppgraderingsverktøyet forventes å være tilgjengelig ved utgangen av 2016 via HPs kundestøtte.
21 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
22 HP Image Assistant er tilgjengelig for nedlasting på: http://www.hp.com/go/clientmanagement.
23 HP EliteBook 850 G3 UHD-skjerm er ikke kompatibelt med WWAN.
24 Windows 10/MM14-batteridriftstiden vil variere, avhengig av ulike faktorer, som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløsfunksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil
normalt bli redusert over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for utfyllende informasjon.
25 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
26 Internett-tilgang kreves.
27 Optimaliserer bildekvalitet under dårlige lysforhold og objektiv med fast fokus.
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