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HP EliteBook 1030 G1 Notebook-pc
Kombiner arbejde og fornøjelse
Den kompakte og holdbare HP
EliteBook 1030 har et flot
kvalitetsdesign med stil og substans.
Med den fantastiske skærm næsten
uden ramme er det den perfekte
ledsager, og den er fuldt udstyret med
HP's førende sikkerheds- og
administrationsløsninger.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Skærm på 33,8 cm (13,3" diagonalt)

Gør mere, bær på mindre

● Du får storskærmsvisning med det kompakte og sofistikerede design på HP EliteBook 1030-skærmen på 33,8 cm (13,3") næsten
uden ramme og et flot design helt i metal.

Innovativ sikkerhed og administration kun fra HP

● Du får hjælp til at begrænse den dyre nedetid ved hjælp af den innovative BIOS-beskyttelse fra HP Sure Start med Dynamic
Protection2. Desuden kan du nemt administrere enheder med valgfri Intel® vPro™3 eller LANDesk1, der integreres i avancerede
it-miljøer.

Den stærke og stille type

● Arbejd komfortabelt og uden at blive forstyrret. Du kan fokusere på din opgave, for HP EliteBook 1030 er helt stille, når den kører,
og bliver ikke varm, da den ikke har nogen blæsere eller roterende drev.

Tilslutning og samarbejde i god stil

● Samarbejd med kollegerne ved hjælp af HD-webkameraet og HP's software til støjreduktion, der reducerer baggrundsstøjen
betydeligt. Du kan tydeligt høre dem, der fremlægger, på højtalerne med lyd fra Bang & Olufsen er finjusteret af eksperter og
optimeret med HP Clear Sound Amp.

Fremhævede funktioner

● Du kan knokle løs hele dagen med Windows 10 Pro1 og den kraftfulde HP EliteBook 1030 med indbyggede sikkerheds-,
samarbejds- og tilslutningsfunktioner.
● Med lang batterilevetid kan du arbejde, surfe og holde kontakt med kollegaerne. Med de nyeste 6. generations Intel®
Core™-processorer9, solid state-drev og op til 16 GB hukommelse 5 får du den ydeevne, du har brug for.
● Få det bedste ud af dine højttalere med HP Clear Sound Amp.
● Du får en bemærkelsesværdig balance mellem komfort og feedback med skarp reaktionsevne og ensartet kraft på HP
Premium-tastaturet.
● Gør din EliteBook endnu bedre ved at tilføje en ekstra dockingstation, en buet Elite-skærm og meget mere.5
● HP Sure Start med Dynamic Protection er branchens første selvreparerende BIOS, som overvåger og retter beskadigelse af BIOS i
realtid samt beskytter mod, registrerer og gendanner efter angreb.2
● Opret forbindelse til verden med WiDi,6 Miracast7 og en kombineret WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.2-forbindelse.8
● Nyd godt af to USB 3.0-opladningsporte, en USB-C™-opladerport og en HDMI-videoudgang.
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro.1
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro 64)2,4
Windows 7 Professional 643,4
FreeDOS 2.0

Processorfamilie5,6

6. generations Intel® Core™ m7-processor; 6. generations Intel® Core™ m5-processor

Tilgængelige processorer5,6

Intel® Core™ m7-6Y75 med Intel HD Graphics 515 (1,2 GHz, op til 3,1 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ m5-6Y57 med Intel HD Graphics
515 (1,1 GHz, op til 2,8 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ m5-6Y54 med Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, op til 2,7 GHz med Intel Turbo
Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Den maksimale hukommelse på 16 GB kræver Intel® Core™ m5-6Y57 eller Intel® Core™ m7-6Y75. Fastloddet hukommelse. Understøtter
hukommelse med to kanaler. De interne hukommelseskomponenter kan ikke opgraderes efter fabrikskonfigurationen.

Internt storage

128 GB Op til 256 GB M.2 SATA TLC SSD7
180 GB Op til 512 GB M.2 SATA MLC SSD7
Op til 256 GB M.2 SATA MLC SED SSD7
Op til 256 GB M.2 PCIe NVMe MLC SSD7

Skærm

FHD eDP 1.3-skærm på 33,8 cm (13.3") målt diagonalt (1920 x 1080); QHD+ eDP 1.3-berøringsskærm på 33,8 cm (13.3") målt diagonalt (3200 x 1800)11

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 515

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen; Intel® Smart Sound-teknologi; HP Clear Sound Amp; 2 indbyggede mikrofoner; 2 indbyggede stereohøjttalere

Trådløse teknologier

Kombination af Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.2; Modul til nærfeltskommunikation (NFC)8,9

Kommunikation

Ethernet via dongle (tilbehør)

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-webcam10,17

Tilgængelig software

Køb Office; HP BIOSphere med HP Sure Start med Dynamic Protection; HP-software til støjreduktion; HP Connection Manager (modeller med 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 til HP; Intel® WiDi-software; Microsoft Security Essentials (kun modeller med Windows 7); Skype for Business-certificeret; Der findes en komplet liste over
forudinstalleret software i oversigten over produktspecifikationerne.16

Sikkerhedsstyring

Integreret TPM 1.2-sikkerhedschip følger med Windows 7 og nedgradering til Windows 7 (Common Criteria EAL4+-certificeret). Kan opgraderes hos kunden til TPM 2.0; integreret
TPM 2.0-sikkerhedschip følger med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certificeret); Fingeraftrykslæser; Kryptering af drev før opstart (adgangskode, fingeraftryk og visse
chipkort)12,13,15,19,20

Strømforsyning

45 W Smart-strømadapter
4-cellers litiumion-batteri på 40 Wh med lang levetid
Modeller med 4-cellers batteri på 40 Wh og FHD-skærm, Windows 10, MM14: op til 13 timer og 15 minutter; Modeller med 4-cellers batteri på 40 Wh og QHD+-skærm, Windows
10, MM14: op til 9 timer22

Mål

31 x 21 x 1,57 cm

Vægt

Vægt fra 1,15 kg (uden berøringsteknologi); Vægt fra 1,16 kg (med berøringsteknologi) (Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen21

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Fås i ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

Garanti

3 års begrænset garanti (Care Packs er tilgængelige som tilbehør, sælges separat), 3 års garanti på HP-batteriet med lang levetid (fås kun med 3-års begrænset platformsgaranti)
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HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 2013
UltraSlim-dockingstation

Designet udelukkende til ultraslanke HP EliteBook-bærbare pc'er, udvider HP UltraSlim-dockingstation
forbindelsesmuligheder for skærm, netværk og enheder, så du kan være mere produktiv i løbet af dagen—alt ved hjælp
af en enkel sidedok, der skydes i med ét klik.

Produktnummer: D9Y32AA

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.

HP 65 W
Smart-vekselstrømsadapter

Forsyn din bærbare pc med kontrolleret strømtilføring. HP's nye Smart-vekselstrømsadapter til 65 w, som regulerer
strømmen og udligner strømsvingninger, er designet til at reducere kabelbelastning og har en speciel dongle, der kan
understøtte aktuelle og tidligere HP-modeller – perfekt til udskiftning af den bærbare pc's strømadapter eller som en
tiltrængt reserve.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H6Y89AA

HP-konferencetastatur

Stemme- og videoopkald via Microsoft Lync kan styres direkte fra HP-konferencetastaturet, ligesom du kan oprette eller
afbryde forbindelsen og administrere opkalds- og videokonferenceindstillingerne med de enkle dertilhørende taster1.

Produktnummer: K8P74AA

Ultratynd HP Bluetooth-mus

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

HP 5-års hardwaresupport
næste hverdag på stedet til
Notebooks

Få 3 års service på stedet næste hverdag på din computerenhed udført af en kvalificeret HP-tekniker, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: L9V78AA

Produktnummer: U7861E
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Fodnoter
1 Administrationssoftware fra tredjepart sælges separat.

2 Funktionen Dynamic Protection overvåger og retter fejl i BIOS hvert 15. minut.

3 Der kræves ekstra tredjepartssoftware til kørsel af visse af denne teknologis funktioner, f.eks. Intel® Active Management- og Intel Virtualization-teknologien. Det er udbyderne af tredjepartssoftware, som afgør, om der udgives "virtuelle udstyrsprogrammer" til

Intel vPro-teknologien.
5 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
6 Den indbyggede Intel Wi-Di-funktion findes kun i visse konfigurationer og kræver separat anskaffelse af projektor, tv eller computerskærm med integreret eller ekstern Wi-Di-modtager. Eksterne Wi-Di-modtagere skal sluttes til projektoren, fjernsyns- eller
computerskærmen via et HDMI-standardkabel, der også skal købes separat.
7 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil have din skærm vist på tv, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil fremvise det, du sidder med på computeren, eller afspille
diasshow. Der findes flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
8 Der kræves trådløst adgangspunkt samt adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter. Specifikationerne for 802.11n WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra
kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
9 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.

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 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemet kræver muligvis opgradering og/eller separate anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Se
http://www.microsoft.com.
4 Følgende er gældende for HP-systemer med Intel Skylake eller den nyeste generation af systemer med siliciumchips, der leveres med Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1, eller Windows 10 Pro-systemer, der er nedgraderet til Windows 7 Professional,
Windows 8 Pro eller Windows 8.1: Der er begrænset support fra Microsoft til denne version af Windows i kombination med processoren eller chipsættene i dette system. Du kan finde flere oplysninger om Microsofts support igennem hele produktets levetid under
Ofte stillede spørgsmål på https://support.microsoft.com/lifecycle
5 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
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for større ydeevne.
6 Visse vPro-funktioner i denne teknologi – f.eks. Intel® Active Management- og Intel Virtualization-teknologien – kræver ekstra software fra tredjepart. Det er udbyderne af tredjepartssoftware, som afgør, om der udgives "virtuelle udstyrsprogrammer" til Intel
vPro-teknologien. Kræver Microsoft Windows.
7 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er lavere. Der er reserveret op til 30 GB til systemgendannelsessoftware (Windows 7 og 10).
8 Til trådløs funktion kræves der et trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige
specifikationer adskiller sig fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
9 NFC er valgfrit og kræver konfiguration fra fabrikken.
10 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
11 Der kræves FHD- og QHD+-indhold, før du kan se FHD- og QHD+-indhold
12 HP BIOSphere fås kun til erhvervs-pc'er med HP BIOS.
13 HP Sure Start Gen 3 fås på HP EliteBook-produkter, der er udstyret med 7. generation af Intel®-processorer.
15 Secure Erase er beregnet til de metoder, der er nævnt i National Institute of Standards and Technologys specialudgivelse nr. 800-88.
16 ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang. Kræver oprettelse af en HP ePrint-konto. Du kan se en liste over understøttede printere, dokument- og billedtyper samt yderligere oplysninger på www.hp.com/go/businessmobileprinting.
17 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP Microsoft integrationssæt til Microsoft System Center Configuration Manager: Er ikke forudinstalleret, men kan downloades på http://www.hp.com/go/clientmanagement.
18 Kræver abonnement på LANDESK Management.
19 Opdateringer kræver, at dette tilvælges, og at der er en fungerende internetforbindelse.
20 Absolute-agenten er slået fra ved levering og aktiveres, når kunden aktiverer et betalt abonnement. Abonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Tjenesten er begrænset. Kontakt Absolute, hvis du vil have oplysninger om mulighederne uden for
USA. Absolut Recovery-garantien er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Du kan få flere oplysninger på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete er en valgfri tjeneste, som leveres af Absolute
Software. Hvis den anvendes, gøres Recovery-garantien ugyldig. Kunderne skal først underskrive en aftale om forudgodkendelse og enten erhverve sig en pinkode eller købe en eller flere RSA SecurID-tokens fra Absolute Software for at kunne bruge Data
Delete-tjenesten.
21 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
22 MM14-batteriets levetid med Windows 10 afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres
naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere oplysninger på www.bapco.com.

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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