Veri sayfası

HP EliteBook 1040 G3 Dizüstü Bilgisayar
İş amaçlı Ultrabook™ bilgisayarda olması gereken her şey
HP EliteBook 1040 Ultrabook™
bilgisayarın gelişmiş tasarımı en iyi
çalışmaları ortaya koymanızı sağlayan
yenilikçi performans, güvenlik ve
yönetilebilirlik özelliklerini tamamlar.
2

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.
● Windows 10 Pro1
● Ekran Boyutu: 35,56 cm (14") diyagonal

Daha hafif, daha çalışkan

● HP Premium Klavyeye ve tamamen metal baklava desenli dayanıklı bir tasarıma sahip olan ve MIL-STD 810G testlerini3 geçen
ince, zarif ve dayanıklı HP EliteBook 1040 ile güven içinde çalışın.

Üretken bir güç merkezi

● Uzun pil ömrü, 6. Nesil Gen Intel® Core™ işlemciler,4 16 GB'a varan bellek ve etkileyici hız ve performans sunan PCIe SSD'lerle gün
boyu güç elde edin.

Şıklık içinde bağlanın ve iş birliği yapın

● İsteğe bağlı WWAN,5 720p web kamerası, HP Gürültü Önleme Yazılımı ve Bang & Olufsen Ses Sistemi ile neredeyse her yerdeki iş
arkadaşlarınızla işbirliği yapın.

Hem içi hem dışı güvenli

● HP, kötü amaçlı yazılımlara ve görsel korsanlığa karşı korunmanızı sağlar. Dinamik Koruma özellikli HP Sure Start BIOS
saldırılarına karşı koruma sağlar ve isteğe bağlı HP Sure View6 tümleşik gizlilik ekranı, tek bir dokunuşla ekranınızı meraklı gözlere
karşı koruma altına alır.

Özellikler

● Windows 10 Pro1 ve güçlü, işbirliğini kolaylaştıran HP EliteBook 1040 ile gün boyu güç elde edin.
● 6. Nesil Intel® Core™ işlemcinin4 sunduğu yenilikçi performans, PCIe SSD'ler ve uzun pil ömrü çalışmanıza, internette gezinmenize
ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmanıza olanak verir.
● 3M gizlilik teknolojisine sahip isteğe bağlı HP Sure View6 tümleşik gizlilik ekranı ile görsel korsanlığa karşı anında koruma sağlayın.
Tek bir düğmeyle siz tüm içeriğinizi net bir şekilde görmeye devam derken ekranınız etrafınızdaki kişilere karanlık görünür.
● Temel bağlantı noktaları çevre birim aygıtlarına kolay bağlantı sağlar. HDMI bağlantı noktası monitörlere ve projektörlere hızlı
bağlantı sağlarken, iki adet USB 3.0 şarj bağlantı noktaları ve bir adet USB-C™ bağlantı noktası mobil aygıtları sıkıntı yaşamadan
şarj etmenize olanak tanır.
● HP Premium Klavye ile rahatlık ve hız dengesinin keyfini çıkarın.
● BIOS bozulmalarını izleyip gerçek zamanlı olarak düzelterek kendi kendine BIOS onarma becerisi sağlayan ilk uygulama olan
Dinamik Koruma özellikli HP Sure Start ile kötü amaçlı BIOS saldırılarına karşı koruma, algılama ve kurtarma özellikleri elde edin.7
● Parmak izi okuyucusunu, SmartCard Okuyucusunu ve TPM'yi kullanarak bilgisayarınızı çok işlevli kimlik doğrulamayla koruma
altına alın.
● MIL-STD 810G testlerini3 geçen dayanıklı HP EliteBook 1040 ile kaza sonucu çarpmalardan asla korkmayın.
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HP EliteBook 1040 G3 Dizüstü Bilgisayar
Teknik Özellikler Tablosu

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 10 Pro 64 sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi3

Intel® Core™ i7 işlemci; Intel® Core™ i5 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler3,4

Intel® Core™ i7-6600U ile Intel HD Grafik Kartı 520 (2,6 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,4 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i7-6500U ile Intel HD Grafik
Kartı 520 (2,5 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,1 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-6300U ile Intel HD Grafik Kartı 520 (2,4 GHz, Intel Turbo Boost
Teknolojisi ile 3 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-6200U ile Intel HD Grafik Kartı 520 (2,3 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,8 GHz'e kadar, 3 MB önbellek,
2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 16 GB DDR4-2133 SDRAM
Standart bellek notu: Intel® Core™ i5-6300U veya Intel® Core™ i7-6600U ile 16 GB DDR4-2133 SDRAM kullanılabilir. En fazla 2133 MT/sn. aktarım hızları. Bellek için dahili bileşen
yükseltmeleri, fabrika yapılandırmasından sonra yapılamaz.

Dahili depolama

En fazla 128 GB, 256 GB veya 512 GB M.2 SATA TLC SSD5
En fazla 180 GB M.2 SATA MLC SSD5
En fazla 256 GB M.2 SATA MLC SED SSD5
En fazla 256 GB M.2 PCIe SSD5

Ekran

HP Sure View tümleşik gizlilik ekranı 35,56 cm (14") diyagonal FHD SVA ince LED arkadan aydınlatmalı dokunmatik (1920 x 1080); HP Sure View kameralı tümleşik gizlilik ekranı
35,56 cm (14") diyagonal FHD SVA ince LED arkadan aydınlatmalı dokunmatik (1920 x 1080); 35,56 cm (14") diyagonal FHD SVA yansıma önleyici ince LED arkadan aydınlatmalı
(1920 x 1080); 35,56 cm (14") WWAN özellikli diyagonal FHD SVA yansıma önleyici ince LED arkadan aydınlatmalı (1920 x 1080); 35,56 cm (14") kameralı diyagonal FHD SVA
yansıma önleyici ince LED arkadan aydınlatmalı (1920 x 1080); 35,56 cm (14") kamera ve WWAN özellikli diyagonal FHD SVA yansıma önleyici ince LED arkadan aydınlatmalı (1920 x
1080); 35,56 cm (14") diyagonal QHD UWVA yansıma önleyici LED arkadan aydınlatmalı (2560 x 1440); 35,56 cm (14") WWAN özellikli diyagonal QHD UWVA yansıma önleyici LED
arkadan aydınlatmalı (2560 x 1440); 35,56 cm (14") kameralı diyagonal QHD UWVA yansıma önleyici LED arkadan aydınlatmalı (2560 x 1440); 35,56 cm (14") kamera ve WWAN
özellikli diyagonal QHD UWVA yansıma önleyici LED arkadan aydınlatmalı (2560 x 1440); 35,56 cm (14") diyagonal QHD UWVA LED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran (2560 x
1440); 35,56 cm (14") kamera ve WWAN özellikli diyagonal QHD UWVA LED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran (2560 x 1440)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 520

Ses

Bang & Olufsen Ses Sistemi; Tümleşik çift dizi mikrofon; 2 tümleşik stereo hoparlör

Kablosuz Teknolojileri

HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE Mobil Geniş Bant Modülü; HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi; Yakın Alan
İletişimi (NFC) modülü (isteğe bağlı)6,7
(Dahili bileşenlerin bağlantı yükseltmeleri fabrika yapılandırmasından sonra yapılamaz.)

İletişim

Aksesuar donanım kilidi üzerinden ethernet (isteğe bağlı); NFC (isteğe bağlı); Intel® Ethernet Bağlantısı I218-LM

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

2 USB 3.0 şarj; 1 USB Type-C™ (şarj); 1 yerleştirme konektörü; 1 HDMI; 1 AC güç kaynağı; 1 birleşik kulaklık/mikrofon

Giriş cihazı

Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı oluklu arkadan aydınlatmalı klavye
Cam Tıklama Paneli (yüzeyi kimyasal işlem görmüş), varsayılan olarak etkin olan dokunma ve hareketler, iki parmakla kaydırma ve iki parmakla yakınlaştırma (sıkıştırma)

Web kamerası

720p HD web kamerası8

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; HP Sure Start özellikli HP BIOSphere; HP Connection Manager (Windows 7 içeren modeller); HP Wireless Hotspot; HP Mobile Connect (yalnızca EMEA); HP PageLift;
HP Kurtarma Yöneticisi; HP Support Assistant; HP ePrint; HP SoftPaq İndirme Yöneticisi; Absolute Data Protect (Windows 8.1 içeren modeller); CyberLink Power DVD; CyberLink
YouCam BE; HP Touchpoint Manager; HP için Foxit PhantomPDF Express; HP File Sanitizer; Intel® WiDi Yazılımı; Kurumsal Skype onaylı; Security Essentials (yalnızca Windows 7
içeren modeller); Önceden yüklenen yazılımların tam listesi için lütfen bu ürünün hızlı belirtimler belgesine bakın.9,10,11,12,13,14,15,16,17

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik kilidi yuvası (kilit ayrı satın alınmalıdır); TPM 1.2/2.0 (Infineon, lehimli); Tümleşik akıllı kart okuyucusu (etkin); Parmak izi okuyucusu; Ön Yükleme Yetkilendirmesi (parola,
Akıllı Kart)18

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
HP Uzun Ömürlü 6 hücreli, 45,6 WHr Lityum İyon polimer
11 saat 30 dakikaya kadar (FHD ekranla), 10 saate kadar (QHD ekranla)20

Boyutlar

33,7 x 23,45 x 1,58 cm (dokunmatik değil); 33,7 x 23,45 x 1,65 cm (dokunmatik)

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,43 kg
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen19

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

3 yıl sınırlı garanti (isteğe bağlıCare Packs destek paketleri bulunmaktadır, ayrı olarak satılır), HP Uzun Ömürlü Pil'de 3 yıl sınırlı garanti (yalnızca 3 yıl sınırlı platform garantisiyle
kullanıma sunulur)
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HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 33,78 cm (13,3") Elite
Deri Kılıf

35,56 cm (13,3 inç) diyagonal dizüstü bilgisayarınızın veya tabletinizin şık profilini korumanızı sağlayan HP Elite Deri
33,78 cm (13,3") Kılıf ile, hem işte hem de iş dışında şık ve profesyonel bir görünüme sahip olun.

HP Harici USB DVDRW
Sürücüsü

HP Harici USB DVD/RW sürücüyü bilgisayarınızda yer alan herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayarak1 optik
ortamlarınız için anında okuma/yazma erişimi elde edin.

HP 90W İnce AC Adaptörü

HP İş Dizüstü Bilgisayarı veya Ultrabook™'unuza güç sağlayabilecek HP İnce 90W Birleşik Adaptörü ile üretkenliğinizi
koruyun.

Ürün numarası: M5B12AA

Ürün numarası: F2B56AA

Ürün numarası: H6Y83AA

HP UC Telefon Hoparlörü

Windows, Android™ veya iOS aygıtınız için tasarlanan taşınabilir bir hoparlör olan HP UC Telefon Hoparlörü ile ofiste veya
hareket halindeyken istediğiniz odayı bir sanal konferans merkezine1 dönüştürün.

Ürün numarası: K7V16AA

HP UltraThin Bluetooth Fare

Süper ince, süper şık bir Bluetooth® fare olan HP Ultra İnce Kablosuz Fare ile üretkenliğinizi artırın.

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde
Yalnızca Dizüstü Bilgisayar
Donanım Desteği

Donanımla ilgili sorunları ne kadar hızlı çözüp işinizin başına dönerseniz o kadar iyidir. HP Donanım Sonraki İş Günü
Yerinde Hizmetiyle, uzmanlığı elinizin altında bulundurun ve ürünün çalışma süresini iyileştirin. 7x24 sunulan uzaktan
yardım veya kolay yerinde destek sayesinde, ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa yeniden çalışmaya başlayabilmeniz için
yanınızdayız.

Ürün numarası: L9V78AA

Ürün numarası: U7861E

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
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HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Mesaj Altbilgileri
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Bazı yapılandırmalar Ultrabook™ olarak sınıflandırılmayabilir.
3 MIL-STD testleri ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gerekliliklerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. MIL STD test koşullarında görülen hasarlar
veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
4 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
5 Kablosuz erişim noktası ve internet erişimi gerekir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
6 HP Sure View tümleşik gizlilik ekranı, satış sırasında yapılandırılması gereken isteğe bağlı bir özelliktir.
7 Dinamik Koruma özelliği BIOS'u izler ve her 15 dakikada bir düzeltir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Bu sisteme Windows 7 Professional yazılımı önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 10 Pro yazılımı için gerekli lisans ve medya da sağlanır. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp
diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırmadan ve yüklemeden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar gibi) yedeklemelisiniz.
3 Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
4 Bu teknolojinin Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı vPro işlevsellikleri, çalışabilmek için ek bir üçüncü taraf yazılımı gerektirir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunamayacağı, üçüncü
taraf yazılım sağlayıcılarına bağlıdır. Microsoft Windows gereklidir.
5 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 30 GB'a kadar (Windows 7 ve Windows 10 için) bir bölüm sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
6 Kablosuz bağlantı için kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
7 Mobil Geniş Bant, isteğe bağlı bir özelliktir ve fabrika yapılandırması gerektirir. Kullanım için ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Bölgenizdeki kapsama alanı ve kullanım bilgileri için hizmet sağlayıcınıza başvurun. Bağlantı hızları konum, çevre, ağ
koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. 4G LTE özelliği, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde mevcut değildir.
8 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
9 BIOSphere özellikleri farklı olabilir.
10 Wireless Hotspot uygulaması için etkin bir internet bağlantısı ve ayrı satın alınan bir veri planı gerekir. HP Wireless Hotspot etkin durumdayken, aygıttaki uygulamalar çalışmaya devam eder ve kablosuz erişim noktasıyla aynı veri planını kullanır. Wireless Hotspot
veri kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Planınızın ayrıntılarına göz atın. Windows gerektirir.
11 HP Mobile Connect, belirli EMEA ülkelerinde bulunur ve ön ödemeli hizmet satın alınmasını gerektirir. Hizmet bölgenizdeki kapsam ve kullanılabilirlik bilgileri için bkz. www.hp.com/go/mobileconnect.
12 HP Support Assistant için Windows gereklidir.
13 ePrint özelliği için, HP web özellikli yazıcının internete bağlı olması gerekir. HP ePrint hesap kaydı gerekir. Uygun yazıcılar, desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin bir listesi ve tüm ayrıntılar için, bkz. www.hp.com/go/businessmobileprinting
14 Absolute üyeliği gerekir, ayrıntıların tamamı için bkz. http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect uygulaması kapalı olarak gönderilir; uygulamanın müşteri tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Hizmet sınırlı olabilir, ABD dışında
kullanılabilirlik için Absolute'a danışın. İsteğe bağlı Absolute Kurtarma Garantisi abonelik hizmeti sınırlı garantidir. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tamamı için bkz: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Veri Silme
hizmeti kullanılırsa, Kurtarma Garantisi ödemesi geçersiz kalır. Veri Silme hizmetini kullanmak için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir veya birden çok RSA SecurID belirteci satın
almaları gerekir.
15 File Sanitizer: DOD 5220.22-M Ekinde belirtilen kullanım durumları içindir. Katı Hal Sürücülerini (SSD'ler) desteklemez. Başlangıç kurulumu gerekir. Web geçmişi yalnızca Internet Explorer ve Firefox tarayıcılarında silinir ve özellik kullanıcı tarafından
etkinleştirilmelidir. Windows 8.1 işletim sisteminde, tarayıcı kapatıldığında dosyaları parçalama özelliği için IE11 kullanıcının Geliştirilmiş Koruma Modunu devre dışı bırakması gerekir.
16 Tümleşik Intel WiDi yazılımı, dahili veya harici WiDi alıcıya sahip olan ve ayrı satın alınan projektör, televizyon veya bilgisayar monitörü gerektirir. Harici WiDi alıcıları projektör, televizyon veya bilgisayar monitörüne ayrı satılan bir standart VGA veya HDMI kablosuyla
bağlanır.
17 Skype Kurumsal için abonelik gerekir.
18 Ürünle birlikte TPM 2.0 sürümüne yükseltme seçeneği içeren TPM 1.2 gönderilir. Yükseltme yardımcı programının 2015 yılının sonunda HP Müşteri Desteği aracılığıyla kullanıma sunulması beklenmektedir.
19 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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