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HP EliteBook 1040 G3 Notebook-pc
Alt det en Ultrabook™ til virksomheder bør være
Det elegante udseende på HP
EliteBook 1040 Ultrabook™ passer til
dens fremragende ydeevne samt
sikkerheds- og
administrationsfunktionerne, der får
det bedste frem i dit arbejde.
2

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Skærmstørrelse: 35,56 cm (14")

Tag mindre med, og få mere fra hånden

● Du kan arbejde trygt på den tynde, elegante og holdbare HP EliteBook 1040 med HP Premium-tastatur. Den er designet med
diamantslebet metal og har bestået MIL-STD 810G-testen.3

Et kraftværk der holder produktiviteten oppe

● Du kan arbejde effektivt dagen lang takket være den lange batterilevetid, 6. generation af Intel® Core™-processorerne4, op til 16
GB hukommelse og PCIe SSD-drev, der har en imponerende hastighed og ydeevne.

Tilslutning og samarbejde i god stil

● Du kan samarbejde med kollegerne næsten hvor som helst takket være WWAN5 (valgfrit), et 720p-webkamera, HP-software til
støjreduktion og lyd fra Bang & Olufsen.

Sikkerhed i software og hardware

● HP beskytter dig mod malware og visuel hacking. HP Sure Start med Dynamic Protection beskytter mod BIOS-angreb, og det
indbyggede valgfrie HP Sure View-sikkerhedsfilter6 beskytter skærmen mod nysgerrige blikke med et tryk på en knap.

Fremhævede funktioner

● Du kan arbejde effektivt hele dagen med Windows 10 Pro1 og den effektive HP EliteBook 1040, der er klar til samarbejde.
● Du får fremragende ydeevne takket være 6. generation af Intel® Core™-processoren,4 PCIe SSD-drev og lang batterilevetid, så du
kan arbejde, surfe og holde forbindelse med kollegerne.
● Du kan omgående beskytte computeren mod visuel hacking med det indbyggede, valgfrie HP Sure View-sikkerhedsfilter6 med
3M-sikkerhedsteknologi. Med et tryk på en knap bliver skærmen mørk for alle omkring dig, mens du ser indholdet helt klart.
● De nødvendige porte til tilslutning af eksterne enheder. HDMI-porten giver mulighed for hurtige forbindelser til skærme og
projektorer, og de to USB 3.0-porte med opladning og USB-C™-porten giver problemfri opladning af mobilenheder.
● HP Premium-tastaturet giver dig en bemærkelsesværdig komfortabel tasteoplevelse.
● HP Sure Start med Dynamic Protection er branchens første selvreparerende BIOS, som overvåger og reparerer BIOS-skader i
realtid, beskytter mod og registrerer angreb samt gendanner BIOS efter angreb.7
● Du får hjælp til at beskytte pc'en med mange godkendelsesfunktioner vha. en fingeraftrykslæser, en SmartCard-læser og et
TPM-modul.
● Du behøver aldrig bekymre dig om at støde ind i noget med den robuste HP EliteBook 1040, der har bestået MIL-STD
810G-testen.3
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro 64)2
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Processorfamilie3

Intel® Core™ i7-processor; Intel® Core™ i5-processor

Tilgængelige processorer3,4

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

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB DDR4-2133 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: 16 GB DDR4-2133 SDRAM fås med Intel® Core™ i5-6300U eller Intel® Core™ i7-6600U. Overførselshastigheder på op til 2133 MT/s. De
interne hukommelseskomponenter kan ikke opgraderes efter fabrikskonfigurationen.

Internt storage

Op til 128 GB, 256 GB eller 512 GB M.2 SATA TLC SSD5
Op til 180 GB M.2 SATA MLC SSD5
Op til 256 GB M.2 SATA MLC SED SSD5
Op til 256 GB M.2 PCIe SSD-harddisk5

Skærm

Tynd, refleksfri HP Sure View-berøringsskærm (FHD SVA) med indbygget sikkerhedsfilter på 35,56 cm (14") og LED-bagbelysning (1920 x 1080); Tynd HP Sure
View-berøringsskærm (FHD SVA) med indbygget sikkerhedsfilter på 35,56 cm (14") diagonalt samt LED-bagbelysning og kamera (1920 x 1080); Tynd, refleksfri FHD SVA-skærm på
35,56 cm (14") diagonalt med LED-bagbelysning (1920 x 1080); Tynd, refleksfri FHD SVA-skærm på 35,56 cm (14") diagonalt med LED-bagbelysning og WWAN (1920 x 1080);
Tynd, refleksfri FHD SVA-skærm på 35,56 cm (14") med LED-bagbelysning og kamera (1920 x 1080); Tynd, refleksfri FHD SVA-skærm på 35,56 cm (14") diagonalt med
LED-bagbelysning, kamera og WWAN (1920 x 1080); Refleksfri QHD UWVA-skærm på 35,56 cm (14") diagonalt med LED-bagbelysning (2560 x 1440); Refleksfri QHD
UWVA-skærm på 35,56 cm (14") diagonalt med LED-bagbelysning og WWAN (2560 x 1440); Refleksfri QHD UWVA-skærm på 35,56 cm (14") diagonalt med LED-bagbelysning og
kamera (2560 x 1440); Refleksfri QHD UWVA-skærm på 35,56 cm (14") diagonalt med LED-bagbelysning, kamera og WWAN (2560 x 1440); QHD UWVA-berøringsskærm på 35,56
cm (14") diagonalt med LED-bagbelysning (2560 x 1440); QHD UWVA-berøringsskærm på 35,56 cm (14") diagonalt med LED-bagbelysning, kamera og WWAN (2560 x 1440)

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 520

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen; 2 indbyggede mikrofoner; 2 indbyggede stereohøjtalere

Trådløse teknologier

HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE-bredbåndsmodul; HP hs3110 HSPA+ (mobilt bredbånd); Kombination af Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.2; Valgfrit
NFC-modul (nærfeltskommunikation)6,7
(Opgradering af interne opkoblingskomponenter er ikke mulig efter fabrikskonfiguration.)

Kommunikation

Ethernet via dongle som tilbehør (valgfri); NFC (tilbehør); Intel® Ethernet I218-LM-forbindelse

Porte og stik

2 USB 3.0 med opladning; 1 USB Type-C™ (opladning); 1 dockingstik; 1 HDMI; 1 vekselstrømsstik; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Inputenhed

Stænksikkert, baggrundsbelyst tastatur med dræn
Klikkefelt af glas (med kemisk ætset overflade), tryk- og bevægelsesfunktioner aktiveret som standard, scrolning med to fingre, zoom med to fingre (knib)

Webcam

720p HD-webcam8

Tilgængelig software

Køb Office; HP BIOSphere med HP Sure Start; HP Connection Manager (modeller med Windows 7); HP Wireless Hotspot; HP Mobile Connect (kun EMEA); HP PageLift; HP Recovery
Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; HP SoftPaq Download Manager; Absolute Data Protect (modeller med Windows 8.1); CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE; HP
Touchpoint Manager; Foxit PhantomPDF Express til HP; HP File Sanitizer; Intel® WiDi-software; Skype for Business-certificeret; Microsoft Security Essentials (kun modeller med
Windows 7); Der findes en komplet liste over forudinstalleret software i oversigten over produktspecifikationerne.9,10,11,12,13,14,15,16,17

Sikkerhedsstyring

Plads til sikkerhedslås (lås skal købes separat); TPM 1.2/2.0 (Infineon, loddet ind); Indbygget chipkortlæser (aktiv); Fingeraftrykslæser; Godkendelse inden systemstart
(adgangskode, chipkort)18

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
HP-litiumion-polymerbatteri på 45,6 Wh med 6 celler og lang levetid
Op til 11 timer og 30 minutter (med FHD-skærm), op til 10 timer (med QHD-skærm)20

Mål

33,7 x 23,45 x 1,58 cm (uden berøringsteknologi); 33,7 x 23,45 x 1,65 cm (med berøringsteknologi)

Vægt

Vægt fra 1,43 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen19

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Fås i ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

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 anbefaler Windows 10 Pro.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP Elite-læderetui til 13,3"
(33,78 cm)

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 33,78 cm (13,3") og bevarer dens elegante udseende.

HP's eksterne USB
dvd/rw-drev

Det eksterne HP-USB-DVD/RW-drev tilsluttes en ledig USB-port på pc'en 1, så du får øjeblikkelig adgang til afspilning og
brænding af optiske medier.

Slank HP 90
W-vekselstrømsadapter

Vær produktiv med HP Slim 90 W kombinationsadapter, som kan tilføre strøm til din HP Business Notebook eller
Ultrabook™.

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: M5B12AA

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H6Y83AA

Produktnummer: K7V16AA

Ultratynd HP Bluetooth-mus

Øg produktiviteten med stil med HP Ultrathin Wireless Mouse, en supertynd og superelegant trådløs Bluetooth®-mus.

HP 5års hardwaresupport
næste arbejdsdag kun til
bærbar pc

Når der opstår hardwareproblemer, er det vigtigt, at du er kørende igen så hurtigt som muligt. Hav ekspertisen ved
hånden med HP-hardwareservice næste hverdag på stedet, og du kan reducere produktets nedetid. Med fjernsupport i
høj kvalitet eller praktisk support på stedet, der er til rådighed hele døgnet, kan du få hjælp, når du har brug for det – så
du kan komme tilbage til arbejdet.

Produktnummer: L9V78AA

Produktnummer: U7861E

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

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 Det er ikke alle konfigurationer, der kan få betegnelsen Ultrabook™.
3 Formålet med MIL-STD-testen er ikke at demonstrere egnethed i forhold til kontraktkravene fra det amerikanske forsvarsministerium eller til militærbrug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse testforhold. I tilfælde af skader under
MIL-STD-testbetingelserne og alle andre hændelige skader kræves der en ekstra HP Care Pack med dækning mod hændelige skader.
4 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.
5 Kræver trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
6 Det indbyggede HP Sure View- sikkerhedsfilter er valgfrit og skal konfigureres ved købet.
7 Funktionen Dynamic Protection overvåger og retter fejl i BIOS hvert 15. minut.

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 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og
dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.
3 Multicore 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
hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for større ydeevne.
4 Visse vPro-funktioner i denne teknologi – f.eks. Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology – kræver ekstra software fra tredjepart. Det afhænger af udbyderne af tredjepartssoftware, om der vil være kommende "virtuelle
udstyrsprogrammer" til rådighed til Intel vPro-teknologien. Kræver Microsoft Windows.
5 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (Windows 7 og 10).
6 Til trådløs funktion kræves der et trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
7 Mobilt bredbånd fås som tilbehør og kræver fabrikskonfiguration. Der kræves en separat anskaffet servicekontrakt ved brug. Du kan få flere oplysninger om dækning og udbud i dit område hos udbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering,
omgivelser, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter og i alle områder.
8 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder
9 Funktionerne i BIOSphere kan variere.
10 Wireless Hotspot-appen kræver en aktiv internetforbindelse og et separat anskaffet dataabonnement. Når HP Wireless Hotspot er aktiv, vil programmerne på enheden stadig fungere og anvende det samme dataabonnement som det trådløse hotspot. Der skal
muligvis betales ekstra for dataforbruget i Wireless Hotspot. Du kan få oplysninger om abonnementet hos din udbyder. Kræver Windows.
11 HP Mobile Connect fås i visse EMEA-lande og kræver køb af en forudbetalt tjeneste. Se udbud og dækning i dit område på www.hp.com/go/mobileconnect.
12 HP Support Assistant kræver Windows.
13 ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang. Kræver oprettelse af en HP ePrint-konto. Du kan se en liste over understøttede printere samt dokument- og billedtyper og få yderligere oplysninger på
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
14 Kræver Absolute-abonnement. Du kan finde udførlige oplysninger på http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect-agenten leveres deaktiveret og skal aktiveres af kunderne. Tjenesten kan være begrænset. Kontakt Absolute
vedrørende tilgængelighed uden for USA. Abonnementstjenesten (tilbehør) på Absolut Recovery Guarantee er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Du kan få udførlige oplysninger på:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Recovery Guarantee-betalingen gøres ugyldig ved anvendelse af Data Delete. Kunderne skal først underskrive en aftale om forhåndsgodkendelse og enten oprette en pinkode eller
købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
15 File Sanitizer: Til de tilfælde, der er skitseret i tillægget DOD 5220.22-M. Understøtter ikke SSD-drev (Solid State Drives). Kræver indledende konfiguration. Weboversigten slettes kun i Internet Explorer- og Firefox-browsere og skal aktiveres af brugeren. Med
Windows 8.1 skal brugeren slå udvidet dækning fra i IE11 for at kunne bruge makuleringsfunktionen ved lukning af browseren.
16 Den indbyggede Intel WiDi-software kræver separat anskaffet projektor, tv eller computerskærm med indbygget eller ekstern WiDi-modtager. Eksterne WiDi-modtagere skal sluttes til projektoren, tv'et eller computerskærmen via et VGA- eller
HDMI-standardkabel, der også sælges separat.
17 Kræver Skype for Business-abonnement.
18 Produktet leveres med TPM 1.2 med mulighed for opgradering til TPM 2.0. Denne opgradering forventes at være mulig i slutningen af 2015 via HP's kundeservice.
19 Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.

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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