Dataark

HP EliteBook 1040 G3 bærbar PC
Alt en Ultrabook™ for forretningsdrivende skal være
Med HP EliteBook 1040 Ultrabook™
kan du yte ditt beste, med innovative
funksjoner for ytelse, sikkerhet og
administrasjon som fremheves av den
sofistikerte stilen.
2

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

Bær mindre og gjør mer

● Arbeid trygt med den tynne, elegante og solide HP EliteBook 1040 med HP Premium-tastatur og en utforming i diamantskåret
metall som har bestått MIL-STD 810G-testing.3

Produktiv kraftpakke.

● Hold ut hele dagen med lang batteritid, 6. generasjon Intel® Core™-prosessorer,4 opptil 16 GB minne og PCIe SSD-stasjoner med
imponerende hastighet og ytelse.

Kommuniser og samarbeid med stil

● Samarbeid med kolleger fra nesten hvor som helst med WWAN (ekstra), 5 webkamera på 720p, støyreduksjonsprogramvare fra HP
og lyd fra Bang & Olufsen.

Sikkerhet, fra innsiden og ut

● HP bidrar til å beskytte mot skadelig programvare og visuell hacking. HP Sure Start med Dynamic Protection beskytter mot
BIOS-angrep, og den valgfrie HP Sure View6-integrerte personvernskjermen beskytter skjermen mot nysgjerrige øyne med et
knappetrykk.

Med

● Hold ut hele dagen med Windows 10 Pro1 og den kraftige, samarbeidsvennlige HP EliteBook 1040.
● Nyskapende ytelse med 6. generasjon Intel® Core™-prosessor,4 PCIe SSD-stasjoner og lang batteritid sørger for at du kan arbeide,
surfe og samarbeide med kolleger.
● Beskytt umiddelbart mot visuell hacking med den valgfrie HP Sure View6-skjermen med innebygd personvernsfunksjonalitet og
3M-personvernsteknologi. Ved å trykke på en knapp vil skjermen fremstå som mørk for de rundt deg, mens du ser innholdet
tydelig.
● Alle de viktige portene er på plass, så det er enkelt å koble til eksterne enheter. HDMI-porten gjør det raskt å koble til skjermer og
projektorer, og de to USB 3.0-ladeportene og USB-C™-ladeporten gir problemfri lading av mobile enheter.
● Gled deg over den fantastiske balansen mellom komfort og respons du får med HP Premium-tastatur.
● Beskytt mot, oppdag og reparer skader fra ondsinnede BIOS-angrep med HP Sure Start med Dynamic Protection. Dette er
bransjens første selvreparerende BIOS som overvåker og korrigerer skader på BIOS i sanntid.7
● Beskytt PC-en med flerfunksjonsautorisering: fingeravtrykksleser, smartkortleser og TPM-godkjenning.
● Du trenger aldri å være bekymret for utilsiktede støt på den holdbare HP EliteBook 1040 som har bestått MIL-STD 810G-testing.3
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HP EliteBook 1040 G3 bærbar PC
Spesifikasjonstabell

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro 64)2
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Prosessorfamilie3

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

Tilgjengelige prosessorer3,4

Intel® Core™ i7-6600U vPro™-prosessor med Intel® HD Graphics 520 (2,6 GHz grunnfrekvens, 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 grunnfrekvens, opptil 3,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-6300U vPro™-prosessor
med Intel® HD Graphics 520 (2,4 GHz grunnfrekvens, opptil 3 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-6200U med Intel® HD-grafikk 520 (2,3
GHz grunnfrekvens, opptil 2,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Brikkesett er integrert i prosessor

Maksimalt minne

Inntil 16 GB DDR4-2133 SDRAM
Merknad om standardminne: 16 GB DDR4-2133 SDRAM tilgjengelig med Intel® Core™ i5-6300U eller Intel® Core™ i7-6600U. Overføringshastigheter på opptil 2133 MT/s. De interne
minnekomponentene kan ikke oppgraderes etter fabrikkonfigureringen.

Internminne

Inntil 128 GB, 256 GB eller 512 GB M.2 SATA TLC SSD5
Inntil 180 GB M.2 SATA MLC SSD5
Inntil 256 GB M.2 SATA MLC SED SSD5
Inntil 256 GB M.2 PCIe SSD5

Skjerm

HP Sure View integrert personvernskjerm 35,56 cm (14") diagonalt FHD SVA tynn LED-bakbelyst m/berøring (1920 x 1080); HP Sure View integrert personvernskjerm 35,56 cm
(14") diagonalt FHD SVA tynn LED-bakbelyst m/berøring og kamera (1920 x 1080); 35,56 cm (14") diagonalt FHD SVA antirefleks tynn LED-bakbelyst (1920 x 1080); 35,56 cm (14")
diagonalt FHD SVA antirefleks tynn LED-bakbelyst med WWAN (1920 x 1080); 35,56 cm (14") diagonalt FHD SVA antirefleks tynn LED-bakbelyst (1920 x 1080); 35,56 cm (14")
diagonalt FHD SVA antirefleks tynn LED-bakbelyst med kamera og WWAN (1920 x 1080); 35,56 cm (14") diagonalt QHD UWVA antirefleks LED-bakbelyst (2560 x 1440); 35,56 cm
(14") diagonalt QHD UWVA antirefleks LED-bakbelyst med WWAN (2560 x 1440); 35,56 cm (14") diagonalt QHD UWVA antirefleks LED-bakbelyst med kamera (2560 x 1440); 35,56
cm (14") diagonalt QHD UWVA antirefleks LED-bakbelyst med kamera og WWAN (2560 x 1440); 35,56 cm (14") diagonalt QHD UWVA LED-bakbelyst berøringsskjerm (2560 x 1440);
35,56 cm (14") diagonalt QHD UWVA LED-bakbelyst berøringsskjerm med kamera og WWAN (2560 x 1440)8

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 520

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen; Integrert «dual array»-mikrofon; 2 integrerte stereohøyttalere

Trådløsteknologi

HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE mobil bredbåndsmodul; HP hs3110 HSPA+ mobilt bredbånd; Kombinert Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.1; Near Field
Communication (NFC)-modul (ekstra)6,7

Kommunikasjon

Ethernet via dongel som tilbehør (ekstra); NFC (ekstra); Intel® Ethernet-tilkobling I218-LM

Porter og kontakter

2 USB 3.0-ladeporter; 1 USB Type-C™ (lading); 1 dokkingkontakt; 1 HDMI; 1 strøminngang; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt

Inndataenhet

Sølbestandig bakbelyst tastatur med drenering
Klikkepute i glass (med kjemisk etset overflate), trykk og bevegelser aktivert som standard, rulling med to fingre, zooming med to fingre (kniping)

Webcam

720p HD-webkamera8

Tilgjengelig programvare

Kjøp Office; HP BIOSphere med HP Sure Start; HP Connection Manager (modeller med Windows 7); HP Wireless Hotspot; HP Mobile Connect (bare EMEA); HP PageLift; HP Recovery
Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; HP SoftPaq Download Manager; Absolute Data Protect (kun modeller med Windows 8.1); CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE;
Foxit PhantomPDF Express for HP; HP File Sanitizer; Intel® WiDi-programvare; Skype for Business-sertifisert; Microsoft Security Essentials (kun modeller med Windows 7);
Spesifikasjonsdokumentet gir en fullstendig oversikt over forhåndsinstallert programvare.9,10,11,12,13,14,15,16,17

Sikkerhetsadministrasjon

Spor for sikkerhetslås (lås må kjøpes separat); TPM 1.2/2.0 (Infineon, loddet fast); Integrert smartkortleser (aktiv); Fingeravtrykksleser; Godkjenning før oppstart (passord,
smartkort)18

Strøm

45 W Smart strømadapter
HP Long Life 6-cellers, 45,6 Wh litiumionpolymer
Opptil 11 timer og 30 minutter (med FHD-skjerm), opptil 10 timer (med QHD-skjerm)20
(Batteriet er internt og kan ikke byttes av kunden. Service under garanti.)

Mål

33,7 x 23,45 x 1,58 cm (u/berøring); 33,7 x 23,45 x 1,65 cm (berøring)

Vekt

Fra 1,43 kg (Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen19

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifiserte konfigurasjoner tilgjengelig

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 1040 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.

HP 90W tynn strømadapter

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

HP Notebook strømbank

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

Produktnummer: D9Y32AA

Produktnummer: H6Y83AA

Produktnummer: N9F71AA

HP 5 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: U7861E
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HP EliteBook 1040 G3 bærbar PC
Fotnoter
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.
2
Ikke alle konfigurasjoner kvalifiserer som en Ultrabook™.
3 MIL-STD-testing er ikke ment som demontrasjon av egnethet i forhold til amerikanske forsvarskontrakter eller for militær bruk. Testresultatene er ingen garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader under MIL-STD-testforhold og utilsiktet skade
krever uhellsbeskyttelse fra HP Care Pack (ekstra).
4
Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen i visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
5
Krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tilgang. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
6
HP Sure View integrert personvernskjerm er en tilleggsfunksjon som må være konfigurert ved kjøp.
7
Dynamisk beskyttelse overvåker og korrigerer BIOS hvert 15. minutt.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
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.
Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
3 Multicore 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 til maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
4
Noe vPro-funksjonalitet i denne teknologien, som Intel® Active Management Technology og Intel Virtualization Technology, krever tilleggsprogramvare fra tredjepart for å kjøre. Tilgjengeligheten av fremtidige "virtuelt utstyr"-anvendelser av Intel vPro-teknologi
er avhengig av tredjeparts programvareleverandører. Microsoft Windows kreves.
5
For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. Den reelle kapasiteten etter formatering er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 7 og 10) er reservert for programvare for systemgjenoppretting.
6 Trådløs funksjonalitet krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
7 Mobilt bredbånd er en tilleggsfunksjon og krever fabrikkonfigurasjon. Bruk krever separat innkjøpt tjenestekontrakt. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om dekning og tilgjengelighet der du befinner deg. Tilkoblingshastighetene vil variere avhengig av
sted, omgivelser, nettverksforhold og andre faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter eller i alle regioner.
8 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
9 BIOSphere-funksjonene kan variere.
10 Programmet for trådløse soner krever en aktiv Internett-forbindelse og et dataabonnement som kjøpes separat. Programmer på enheten vil fortsatt fungere mens HP Wireless Hotspot er aktivt, og vil bruke samme dataabonnement som den trådløse sonen.
Databruk i trådløse soner kan medføre ekstrakostnader. Sjekk abonnementet for detaljer. Krever Windows.
11 HP Mobile Connect er tilgjengelig i enkelte EMEA-land og krever kjøp av forhåndsbetalte tjenester. Finn dekning og tilgjengelighet for ditt tjenesteområde på www.hp.com/go/mobileconnect.
12 HP Support Assistant krever Windows.
13 ePrint krever Internett-tilkobling til en webaktivert HP-skriver. Du må være registrert for en HP ePrint-konto. Du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/businessmobileprinting.
14 Krever Absolute-abonnement. Se http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp for komplett informasjon. Absolute Data Protect-elementet leveres avslått og må aktiveres av kunden. Tjenesten kan være begrenset. Kontakt Absolute for informasjon
om tilgjengelighet utenfor USA. Den valgfrie abonnementstjenesten Absolute Recovery Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Alle detaljer finnes her: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Hvis Data Delete
tas i bruk, annulleres Recovery Guarantee-betalingen. For å bruke Data Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten opprette en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA SecurID-koder fra Absolute Software.
15 File Sanitizer: For brukstilfellene som beskrives i tilleggsdokumentet DOD 5220.22-M. Støtter ikke Solid State-stasjoner (SSD). Krever førstegangsoppsett. Netthistorikken slettes bare i nettleserne Internet Explorer og Firefox. Dette må aktiveres av brukeren.
Med Windows 8.1 må brukeren slå av Enhanced Protection Mode i IE11 for at funksjonen med sletting ved lukking av nettleseren skal fungere.
16 Integrert Intel WiDi-programvare er tilgjengelig, men krever separat innkjøpt projektor, TV eller dataskjerm med integrert eller ekstern WiDi-mottaker. Eksterne WiDi-mottakere kobles til projektor, TV eller dataskjerm via en standard VGA- eller HDMI-kabel, som
også selges separat.
17 Krever Skype for Business-abonnement.
18 Dette produktet leveres med TPM 1.2 som kan oppgraderes til TPM 2.0. Oppgraderingsverktøyet forventes å være tilgjengelig ved utgangen av 2015 via HPs kundestøtte.
19 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
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Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.
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