Specifikace
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Spojte práci s potěšením
Prémiový design krásně kompaktního
a odolného notebooku HP EliteBook
1030 je ve znamení stylu a
praktičnosti. S úžasným, prakticky
bezokrajovým displejem je výborným
společníkem na cesty, který je plně
vybaven prvotřídními řešeními pro
zabezpečení a správu od HP.

Společnost HP doporučuje systém Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● 33,8cm (13,3") displej

Více prohlížení, méně přenášení

● Prohlédněte si vše do detailů na notebooku HP EliteBook 1030 s kompaktní a propracovanou konstrukcí, prakticky bezokrajovým
displejem s úhlopříčkou 33,8 cm (13,3") a celokovovým diamantovým designem.

Inovativní zabezpečení a možnosti správy pouze od společnosti HP

● Omezte nákladné prostoje s inovativní ochranou systému BIOS, kterou zajistí technologie HP Sure Start s dynamickou ochranou2,
a snadno spravujte různá zařízení s volitelnými aplikacemi Intel® vPro™3 nebo LANDesk1, jež se integrují do vyspělých IT
prostředí.

Silný, tichý provoz

● Pracujte pohodlně a bez rušení. HP EliteBook 1030 vám pomůže rychle splnit potřebné úkoly a neobsahuje ventilátory ani
otáčející se pevné disky, díky čemuž je při provozu tichý a nezahřívá se.

Stylové připojení a spolupráce s kolegy

● Spolupracujte s kolegy pomocí webové kamery HD a softwaru HP Noise Reduction, který výrazně potlačuje hluk na pozadí. Se
zvukem od Bang & Olufsen, který ladili skuteční experti, a technologií HP Clear Sound Amp budou moderátoři prezentací skvěle
slyšet.

Funkce

● Výkonný notebook HP EliteBook 1030 s funkcemi pro zabezpečení, spolupráci a širokou konektivitu a systémem Windows 10
Pro1 vám pomůže plnit pracovní nároky po celý den.
● Prodloužená výdrž baterie vám umožní pracovat, surfovat a být ve spojení s kolegy. Nejnovější procesory Intel® Core™ 6.
generace9, diskové jednotky SSD a paměť s kapacitou až 16 GB5 vám zajistí potřebný výkon.
● Poslouchejte to nejlepší ze svých reproduktorů s technologií HP Clear Sound Amp.
● S klávesnicí HP Premium se můžete těšit na pozoruhodnou harmonii komfortu, přesné odezvy kláves a rovnoměrné síly stisku.
● Rozšiřte možnosti použití notebooku EliteBook přidáním volitelné dokovací stanice, prohnutého displeje a dalších příslušenství.5
● HP Sure Start s technologií dynamické ochrany – první systém BIOS s vlastním zotavením v odvětví – vám zajistí ochranu, detekci
a obnovení při škodlivém útoku, neboť v reálném čase sleduje a opravuje poškození systému BIOS.2
● Spojte se se světem pomocí rozhraní WiDi,6 Miracast7 a WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.2.8
● Těšte se na dvojici nabíjecích portů USB 3.0, nabíjecí port USB-C™ a video výstup HDMI.
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Tabulka s technickými údaji

Společnost HP doporučuje systém Windows 10
Pro.

Dostupný operační systém

Windows 10 Pro 64 – společnost HP doporučuje Windows 10 Pro.1
Windows 7 Professional 64 (dostupný na základě nároku na downgrade ze systému Windows 10 Pro 64)2,4
Windows 7 Professional 643,4
FreeDOS 2.0

Rodina procesorů5,6

Procesor Intel® Core™ m7 6. generace; Procesor Intel® Core™ m5 6. generace

Dostupné procesory5,6

Procesor Intel® Core™ m7-6Y75 s grafickou kartou Intel HD 515 (1,2 GHz, max. 3,1 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 4 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ m5-6Y57
s grafickou kartou Intel HD 515 (1,1 GHz, max. 2,8 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 4 MB mezipaměti, 2 jádra); Procesor Intel® Core™ m5-6Y54 s grafickou kartou Intel HD 515
(1,1 GHz, max. 2,7 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 4 MB mezipaměti, 2 jádra)

Čipová sada

Čipová sada integrovaná s procesorem

Maximální paměť

Max. Paměť 16 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Maximální paměťová kapacita 16 GB vyžaduje procesor Intel® Core™ m5-6Y57 nebo Intel® Core™ m7-6Y75. Pájený paměťový modul. Podporuje
dvoukanálové paměti. Upgrady interních komponentů týkajících se paměti nejsou k dispozici po uvedení do tovární konfigurace.

Interní paměť

128 GB Max. 256 GB Disková jednotka M.2 SATA TLC SSD7
180 GB Max. 512 GB Disková jednotka SSD M.2 SATA MLC7
Max. 256 GB Disková jednotka SSD M.2 SATA MLC SED7
Max. 256 GB Disková jednotka SSD M.2 PCIe NVMe MLC7

Monitor

33,8cm (13,3") displej eDP 1.3 s rozlišením FHD (1 920 x 1 080); 33,8cm (13,3") dotykový displej eDP 1.3 s rozlišením QHD+ (3 200 x 1 800)11

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta Intel® HD 515

Zvuk

Zvuk Bang & Olufsen; Technologie Intel® Smart Sound; HP Clear Sound Amp; Integrovaný mikrofon s duálním polem; 2 integrované stereofonní reproduktory

Bezdrátové technologie

Kombinovaná karta Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.2; Modul NFC8,9

Komunikace

Ethernet prostřednictvím hardwarového klíče příslušenství (volitelně)

Porty a konektory

2 nabíjecí porty USB 3.0; 1 port USB Type-C™ (nabíjecí); 1 dokovací konektor; 1 port HDMI; 1 vstup napájení (AC); 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu

Vstupní zařízení

klávesnice odolná proti rozlití tekutin
Skleněný clickpad (s chemicky leptaným povrchem) s nativní podporou klepání a používání gest, posouvání dvěma prsty a přiblížení dvěma prsty (připnutí)

Web kamera

720p HD web. kamera10,17

Dostupný software

Zakoupení produktu Office; HP BIOSphere s technologií HP Sure Start s dynamickou ochranou; Software HP Noise Reduction; HP Connection Manager (modely se systémem
Windows 7); 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 pro HP; Software Intel® WiDi; Microsoft Security Essentials (pouze modely se systémem Windows 7); Certifikováno pro
Skype pro firmy; Úplný seznam předinstalovaného softwaru najdete ve stručných specifikacích tohoto produktu.16

Správa zabezpečení

Vestavěný bezpečnostní čip TPM 1.2 je dodáván se systémem Windows 7 a downgradem na systém Windows 7 (certifikace Common Criteria EAL4+). Možnost upgradu v místě
instalace na TPM 2.0; vestavěný bezpečnostní čip TPM 2.0 je dodáván se systémem Windows 10 (certifikace Common Criteria EAL4+); Čtečka otisků prstů; Šifrování disku před
spuštěním (heslo, otisk prstu, vybrané čipové karty)12,13,15,19,20

Napájení

Napájecí adaptér Smart 45 W (AC)
4článková Li-ion s dlouhou životností 40 Wh
4článková (40 Wh) pro modely s displejem FHD, systémem Windows 10, MM14: až 13 hodin a 15 minut; 4článková (40 Wh) pro modely s displejem QHD+, systémem Windows 10,
MM14: až 9 hodin22

Rozměry

31 x 21 x 1,57 cm

Hmotnost

Základní hmotnost 1,15 kg (bez dotykové obrazovky); Základní hmotnost 1,16 kg (s dotykovou obrazovkou) (Hmotnost je závislá na konfiguraci.)

Ekologické informace

Nízký obsah halogenů21

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

K dispozici konfigurace s certifikací ENERGY STAR®

Záruka

3letá omezená záruka (k dispozici volitelné služby Care Pack, které lze zakoupit samostatně), 3letá omezená záruka na baterii HP s dlouhou životností (k dispozici pouze s 3letou
omezenou zárukou na platformu)
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Dokovací stanice HP 2013
UltraSlim

Společnost HP doporučuje systém Windows 10
Pro.

Dokovací stanice HP UltraSlim, navržená výhradně pro ultratenké notebooky HP EliteBook, rozšiřuje možnosti připojení
zobrazovací, síťových a dalších zařízení. Můžete tak být produktivnější po celý den – stačí jedno zacvaknutí do bočního
doku.

Produktové číslo: D9Y32AA

Externí jednotka HP USB
DVDRW

Připojte externí jednotku HP USB DVD/RW k libovolnému portu USB počítače1 a získejte okamžité možnosti
čtení/zapisování na optická média.

Síťový inteligentní adaptér
HP 65 W

Připojte ke svému notebooku řízený tok elektrického napájení. Nový napájecí adaptér HP Smart AC 65 W reguluje napájení
a koriguje elektrické rázy. Snižuje napětí kabelů a obsahuje speciální hardwarový klíč podporující současné i dřívější
modely HP. Je tak perfektní náhradou vašeho stávajícího napájecího adaptéru, nebo jej lze použít jako záložní napájecí
adaptér.

Produktové číslo: F2B56AA

Produktové číslo: H6Y89AA

Konferenční klávesnice HP

Řiďte své hlasové a video hovory v rámci aplikace Microsoft Lync přímo na konferenční klávesnici HP a pomocí
vyhrazených kláves1 připojujte, odpojujte a spravujte své hovory a videokonference.

Produktové číslo: K8P74AA

Myš HP UltraThin Bluetooth

Zvyšte svou produktivitu se stylovou, ultratenkou bezdrátovou myší HP Bluetooth®, která je super tenká a velmi
elegantní.

Produktové číslo: L9V78AA

5 let hardwarové podpory
HP následující pracovní den
na místě pro notebooky

Získejte pro své zařízení tříletou možnost opravy na místě následující pracovní den kvalifikovaným technikem společnosti
HP v případě, že problém nelze vyřešit na dálku.

Produktové číslo: U7861E
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Společnost HP doporučuje systém Windows 10
Pro.

Poznámky pod čarou se zprávami
1 Software pro správu od jiných výrobců se prodává samostatně.

2 Funkce dynamické ochrany monitoruje a opravuje systém BIOS každých 15 minut.

3 Některé funkce této technologie, např. technologie Intel® Active Management a Intel Virtualization, pro svou činnost vyžadují doplňkový software od dalších výrobců. Dostupnost budoucích aplikací pro virtuální zařízení pro technologii Intel vPro je závislá na

dalších poskytovatelích softwaru.
5 Prodává se samostatně nebo jako volitelné příslušenství.
6 Integrovaná funkce Intel Wi-Di je k dispozici pouze u vybraných konfigurací a vyžaduje samostatně zakoupený projektor, televizní nebo počítačový monitor s integrovaným nebo externím přijímačem Wi-Di. Externí přijímač Wi-Di lze do projektoru, televizoru nebo
počítačového monitoru připojit pomocí standardního kabelu HDMI, který se také prodává samostatně.
7 Miracast je bezdrátová technologie, pomocí které váš počítač může promítat obraz na televizory, projektory a přehrávače streamovaných médií, které rovněž podporují Miracast. Miracast můžete použít pro sdílení obsahu obrazovky počítače a k promítání
prezentací. Další informace viz: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
8 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní 802.11ac WLAN jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se konečné specifikace budou lišit od
navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě 802.11ac WLAN.
9 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce
http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Tento systém má předinstalovaný software Windows 7 Professional a dodává se s licencí a médii pro software Windows 10 Pro. V jednu chvíli můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows. Budete-li chtít přejít z jedné verze na druhou, musíte jednu verzi
odinstalovat a druhou nainstalovat. Před odinstalováním a instalací operačního systému musíte zálohovat všechna data (soubory, fotografie apod.), aby nedošlo k jejich ztrátě.
3 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo
aktualizaci systému BIOS. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
4 Následující podmínky platí pro systémy HP s procesorem Intel Skylake nebo čipovou sadou nové generace na bázi silikonu, které jsou dodávány se systémem Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 nebo Windows 10 Pro a byly downgradovány na systém Windows
7 Professional, Windows 8 Pro nebo Windows 8.1: Tato verze systému Windows běžící s procesorem nebo čipovými sadami použitými v tomto systému má omezenou podporu společnosti Microsoft. Další informace o podpoře společnosti Microsoft naleznete v
Nejčastějších dotazech na stránce Fáze životního cyklu produktu Microsoft https://support.microsoft.com/cs-cz/lifecycle.
5 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí představovat úroveň výkonu.
6 Některé funkce technologie vPro, např. technologie Intel® Active Management a Intel Virtualization, pro svou činnost vyžadují doplňkový software od dalších výrobců. Dostupnost budoucích aplikací pro virtuální zařízení pro technologii Intel vPro je závislá na
dalších poskytovatelích softwaru. Je vyžadován systém Windows.
7 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB pevného disku (u systému Windows 7 a 10) je rezervováno pro software na obnovu systému.
8 Bezdrátové rozhraní vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení k internetu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní 802.11ac WLAN jsou ve fázi návrhu a nejsou finální. Pokud se konečné specifikace
budou lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě 802.11ac WLAN.
9 NFC je volitelná funkce a vyžaduje tovární konfiguraci
10 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
11 K zobrazení obrazu FHD a QHD+ je třeba obsah ve vysokém rozlišení (FHD/QHD+)
12 Funkce HP BIOSphere je k dispozici pouze u firemních počítačů s aplikací HP BIOS.
13 HP Sure Start Gen 3 je k dispozici pro zařízení HP EliteBook vybavená procesory Intel® 7. generace.
15 Bezpečné smazání vyhovuje metodám stanoveným ve speciální publikaci 800-88 Národního ústavu pro normy a technologii.
16 Služba ePrint vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP. Je vyžadována registrace účtu HP ePrint. Seznam podporovaných tiskáren, podporované typy dokumentů a obrázků a kompletní informace o službě naleznete na stránce
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
17 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); Sada HP Microsoft Integration pro Microsoft System Center Configuration Manager: Není předinstalováno, ale je ke stažení na stránce http://www.hp.com/go/clientmanagement.
18 Vyžaduje předplatné aplikace LANDESK Management.
19 Volitelná možnost a vyžaduje internetové připojení pro stahování aktualizací.
20 Agent Absolute je při dodání vypnutý a zákazníci jej mohou aktivovat, jakmile si zakoupí předplatné. Předplatné je možné zakoupit na dobu až několika let. Služba je omezena, ověřte si podmínky společnosti Absolute týkající se dostupnosti mimo USA. Služba
záruky absolutního obnovení se řadí mezi omezené záruky. Záruka podléhá určitým omezením. Podrobnosti naleznete na stránce: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Odstranění dat je volitelná služba poskytovaná
společností Absolute Software. Při využití této služby se záruka obnovení stává neplatnou. Aby zákazníci mohli využít službu odstranění dat, musejí nejprve podepsat smlouvu o předběžném schválení a získat kód PIN nebo si zakoupit jeden či více tokenů RSA
SecurID od Absolute Software.
21 Externí příslušenství, včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periferií, nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly obdržené po zakoupení nemusejí mít nízký obsah halogenů.
22 Životnost baterie se systémem Windows 10 MM14 se liší v závislosti na různých faktorech, včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem
dlouhodobého používání přirozeně klesá. Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.

Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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