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Spojte v práci príjemné s užitočným
Prémiový dizajn dokonale
kompaktného a odolného notebooku
HP EliteBook 1030 vám prinesie štýl a
všetky dôležité funkcie, ktoré
potrebujete. Úžasná obrazovka so
sklom siahajúcim takmer od okraja po
okraj z neho robí skvelého spoločníka
na cestách, ktorý je vybavený
výkonnými riešeniami zabezpečenia a
správy od spoločnosti HP.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Displej s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3")

Sledujte viac, noste menej

● Sledujte obsah na veľkej obrazovke kompaktného a sofistikovaného notebooku HP EliteBook 1030 s celokovovým telom
vyrezaným pomocou diamantu. Má obrazovku s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3") a sklom, ktoré siaha takmer od okraja po okraj.

Inovatívne zabezpečenie a správa len od HP

● Eliminujte drahé prestoje pomocou inovatívnej ochrany systému BIOS dostupnej v rámci technológie HP Sure Start s dynamickou
ochranou2 a jednoducho spravujte zariadenia pomocou voliteľnej technológie Intel® vPro™3 alebo správy LANDesk1, ktorú možno
integrovať do pokročilých prostredí IT.

Výkonný a tichý

● Pracujte pohodlne a bez vyrušovania. Notebook HP EliteBook 1030 neobsahuje ventilátory ani otáčajúce sa disky, takže pracuje
ticho a zostáva chladný, aby ste sa mohli sústrediť na úlohy.

Štýlové pripojenie a spolupráca

● Spolupracujte s kolegami pomocou webovej kamery s rozlíšením HD a softvéru HP, ktorý výrazne potláča šum na pozadí.
Vychutnávajte si čistý zvuk prezentujúcich na odborne vyladených reproduktoroch so zvukom od Bang & Olufsen a technológiou
HP Clear Sound Amp.

Funkcie

● Pracujte naplno po celý deň so systémom Windows 10 Pro1 a výkonným notebookom HP EliteBook 1030 so vstavanými
funkciami zabezpečenia, spolupráce a pripojenia.
● Dlhá výdrž batérie vám umožňuje pracovať, surfovať a spájať sa s kolegami. Najnovšie procesory Intel® Core™ 6. generácie9,
disky SSD a pamäť s kapacitou až 16 GB5 vám prinesú výkon, ktorý potrebujete.
● Vyťažte z reproduktorov maximum vďaka technológii HP Clear Sound Amp.
● Vychutnávajte si pozoruhodne vyváženú kombináciu pohodlia s dokonalou odozvou a konzistentným odporom klávesov na
klávesnici HP Premium.
● Zdokonaľte svoj EliteBook pridaním voliteľnej dokovacej stanice, zakriveného displeja Elite a ďalších prvkov.5
● Funkcia HP Sure Start s dynamickou ochranou zisťuje škodlivé útoky na systém BIOS, bráni im a odstraňuje ich. Je to prvý
samoliečiteľný systém BIOS na trhu, ktorý v reálnom čase monitoruje a opravuje poškodenie systému BIOS.2
● Spojte sa so svetom pomocou technológií WiDi,6 Miracast7 a WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.2.8
● Naplno využívajte dva nabíjacie porty USB 3.0, nabíjací port USB-C™ a videovýstup HDMI.
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Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 64 – spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.1
Windows 7 Professional 64 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 10 Pro 64)2,4
Windows 7 Professional 643,4
FreeDOS 2.0

Skupina procesora5,6

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

Dostupné procesory5,6

Intel® Core™ m7-6Y75 s grafikou Intel HD Graphics 515 (1,2 GHz, až 3,1 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ m5-6Y57 s grafikou
Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz, až 2,8 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ m5-6Y54 s grafikou Intel HD Graphics 515 (1,1 GHz,
až 2,7 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 16 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Maximálne množstvo pamäte 16 GB vyžaduje procesor Intel® Core™ m5-6Y57 alebo Intel® Core™ m7-6Y75. Prispájkovaná pamäť. Podporuje
dvojkanálovú pamäť. Inovácie interných súčastí pamäte nie sú k dispozícii po výrobnej konfigurácii.

Vnútorná pamäť

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

Obrazovka

Displej s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), rozhraním eDP 1.3 a rozlíšením FHD (1920 x 1080); Dotykový displej s uhlopriečkou 33,8 cm (13,3"), rozhraním eDP 1.3 a rozlíšením (3200 x
1800)11

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Intel® HD Graphics 515

Zvuk

Zvuk od Bang & Olufsen; Technológia Intel® Smart Sound; HP Clear Sound Amp; Integrované duálne mikrofóny; 2 integrované stereofónne reproduktory

Bezdrôtové technológie

Kombinované pripojenie Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) a Bluetooth® 4.2; Modul Near Field Communication (NFC)8,9

Možnosti komunikácie

Ethernet cez doplnkové zariadenie (voliteľné)

Porty a konektory

2 porty USB 3.0 na nabíjanie; 1 port USB Type-C™ (na nabíjanie); 1 dokovací konektor; 1 port HDMI; 1 konektor napájania; 1 kombinovaný port na slúchadlá/mikrofón

Vstupná jednotka

Podsvietená klávesnica s odvodom kvapaliny odolná voči poliatiu
Sklený ClickPad (s chemicky ošetreným povrchom), klepnutia a gestá zapnuté v predvolenom nastavení, dvojprstové rolovanie, dvojprstové priblíženie (roztiahnutím prstov)

Webová kamera

Webkamera HD 720p10,17

Dostupný softvér

Nákup balíka Office; HP BIOSphere s funkciou HP Sure Start s dynamickou ochranou; Softvér HP na redukciu šumu; HP Connection Manager (modely so systémom 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 pre HP; Softvér Intel® WiDi; Microsoft Security Essentials (iba modely so systémom Windows 7); Certifikácia Skype for Business; Úplný zoznam
predinštalovaného softvéru nájdete v dokumente so stručnými špecifikáciami pre tento produkt.16

Správa zabezpečenia

Na modeloch so systémom Windows 7 a modeloch s možnosťou downgradu na systém Windows 7 sa dodáva čip integrovaného zabezpečenia TPM 1.2 (certifikácia Common
Criteria EAL4+). Možnosť inovácie na modul TPM 2.0; Na modeloch so systémom Windows 10 sa dodáva čip integrovaného zabezpečenia TPM 2.0 (certifikácia Common Criteria
EAL4+); Snímač odtlačkov prstov; Šifrovanie jednotiek pred zavedením systému (heslo, odtlačok prsta a vybrané karty Smart Card)12,13,15,19,20

Napájanie

45 W sieťový adaptér Smart
4-článková lítiovo-iónová batéria s dlhou výdržou, 40 Wh
4-článková, 40 Wh, model s displejom FHD, Windows 10, MM14: až 13 hodín a 15 minút; 4-článková, 40 Wh, model s displejom QHD+, Windows 10, MM14: až 9 hodín22

Rozmery

31 x 21 x 1,57 cm

Hmotnosť

Od 1,15 kg (nedotykový); Od 1,16 kg (dotykový) (Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov21

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

k dispozícii konfigurácie s certifikáciou ENERGY STAR®

Záruka

3-ročná obmedzená záruka (k dispozícii sú voliteľné balíky Care Pack, predávané samostatne), 3-ročná obmedzená záruka na batérie s dlhou výdržou HP (k dispozícii iba s 3-ročnou
obmedzenou zárukou platformy)
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Ultratenká dokovacia stanica
HP 2013

Ultratenká dokovacia stanica HP UltraSlim, ktorá je vytvorená špeciálne pre ultratenké prenosné počítače HP EliteBook,
podporuje zobrazenie, sieť a pripojenie zariadenia, vďaka čomu zvyšuje vašu produktivitu počas celého dňa – a to všetko
jedným kliknutím.

Číslo produktu: D9Y32AA

Externá mechanika DVDRW s
rozhraním USB

Pripojte externú jednotku HP USB DVD/RW ku ktorémukoľvek dostupnému portu USB na PC1 a získajte okamžitý prístup
na čítanie a zápis optického média.

Sieťový adaptér HP Smart
65 W

Kŕmte svoj prenosný počítač s kontrolovanými dávkami elektrickej energie. Nový, 65W sieťový adaptér HP Smart reguluje
napájanie a vyrovnáva elektrické výboje. Je navrhnutý na znižovanie záťaže v kábloch a obsahuje špeciálny kľúč na
podporu súčasných aj predošlých modelov HP – perfektný pre výmenu napájacieho adaptéra vášho prenosného počítača
alebo ako nevyhnutná záloha.

Číslo produktu: F2B56AA

Číslo produktu: H6Y89AA

HP konferenčná klávesnica

Ovládajte hlasové hovory a videohovory Microsoft Lync priamo z klávesnice HP Conferencing Keyboard a pripájajte sa,
odpájajte sa a spravujte hovory a nastavenia videokonferencií pomocou jednoduchých špeciálnych klávesov1.

Číslo produktu: K8P74AA

Ultratenká myš HP
Bluetooth

Zvýšte svoju produktivitu štýlovo s myšou HP Ultrathin Wireless Mouse, mimoriadne tenkou a elegantnou myšou s
rozhraním Bluetooth®.

5-ročná podpora spoločnosti
HP pre hardvér notebookov
v nasledujúci pracovný deň
na mieste inštalácie

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný
deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

Číslo produktu: L9V78AA

Číslo produktu: U7861E
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Poznámky v krátkych správach
1 Softvér na správu od iných výrobcov sa predáva samostatne.

2 Dynamická ochrana monitoruje a opravuje systém BIOS v 15-minútových intervaloch.

3 Na spustenie niektorých funkcií tejto technológie, napríklad technológie Intel® Active Management Technology alebo Intel Virtualization Technology, sa vyžaduje softvér od iných výrobcov. Dostupnosť aplikácií virtuálnych zariadení pre technológiu Intel vPro v

budúcnosti závisí od nezávislých poskytovateľov softvéru.
5 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
6 Integrovaná funkcia Intel Wi-Di je dostupná len vo vybraných konfiguráciách a vyžaduje samostatne zakúpený projektor, televízor alebo počítačový monitor s integrovaným alebo externým prijímačom Wi-Di. Externé prijímače Wi-Di sa pripájajú k projektoru,
televízoru alebo počítačovému monitoru pomocou štandardného kábla HDMI, ktorý sa takisto predáva samostatne.
7 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízory, projektory a prehrávače mediálnych prúdov, ktoré tiež podporujú technológiu Miracast. Technológiu Miracast môžete používať na zdieľanie svojej aktuálnej
práce v počítači a na prezentovanie prezentácie. Ďalšie informácie: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
8 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a prístup na internet. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa konečné parametre budú odlišovať od
orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac.
9 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo

aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte
lokalitu http://www.microsoft.com.
2 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 10 Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a
nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.
3 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu
systému BIOS. Navštívte stránku http://www.microsoft.com.
4 Nasledujúce vyhlásenie sa vzťahuje na systémy HP s procesorom Intel Skylake alebo jeho novšou generáciou a operačným systémom Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 alebo Windows 10 Pro, ktorý bol preinštalovaný (downgradovaný) na systém Windows 7
Professional, Windows 8 Pro alebo Windows 8.1: Spoločnosť Microsoft poskytuje len obmedzenú podporu pre túto verziu systému Windows používanú s procesorom alebo čipovými súpravami v tomto systéme. Ďalšie informácie o podpore spoločnosti Microsoft
nájdete v najčastejších otázkach o životnom cykle podpory spoločnosti Microsoft na stránke https://support.microsoft.com/lifecycle.
5 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
6 Na spustenie niektorých funkcií technológie vPro, ako sú napríklad technológie Intel® Active management a Intel Virtualization, sa vyžaduje ďalší softvér tretích strán. Dostupnosť aplikácií virtuálnych zariadení pre technológiu Intel vPro v budúcnosti závisí od
poskytovateľov softvéru tretích strán. Vyžaduje sa systém Microsoft Windows.
7 V prípade úložných zariadení platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. V systémoch Windows 7 a 10 je pre softvér na obnovu systému vyhradených až 30 GB miesta.
8 Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a službu pripojenia na internet. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre siete 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné
parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac.
9 NFC je voliteľná funkcia a vyžaduje konfiguráciu vo výrobe.
10 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
11 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení FHD a QHD+ je potrebný obsah s rozlíšením FHD a QHD+.
12 Riešenie HP BIOSphere je dostupné len pre podnikové počítače so systémom HP BIOS.
13 Riešenie HP Sure Start Gen 3 je dostupné v produktoch HP EliteBook vybavených procesormi Intel® 7. generácie.
15 Funkcia bezpečného vymazania podporuje metódy uvedené v špeciálnej publikácii 800-88 Národného inštitútu štandardov a technológií.
16 Služba ePrint vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním. Vyžaduje sa registrácia konta HP ePrint. Zoznam vhodných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke
www.hp.com/go/businessmobileprinting.
17 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); Súprava HP Microsoft Integration Kit pre Microsoft System Center Configuaton Manager: Softvér nie je predinštalovaný, ale je k dispozícii na stránke
http://www.hp.com/go/clientmanagement.
18 Vyžaduje sa predplatné LANDESK Management.
19 Aktualizácie vyžadujú explicitný súhlas a pripojenie na internet.
20 Služba Absolute Agent je pri dodaní vypnutá a aktivuje sa, keď zákazník aktivuje zakúpené predplatné. Predplatné možno zakúpiť na viacero rokov. Služba je obmedzená. Dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute. Služba Absolute Recovery
Guarantee má obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej stránke: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete je voliteľná služba poskytovaná spoločnosťou Absolute
Software. Ak ju využijete, služba Recovery Guarantee bude neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, je potrebné najprv uzavrieť Súhlas s overením identity a získať kód PIN alebo si zakúpiť jeden alebo viacero tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute
Software.
21 Napájacie zdroje, káble a periférie nie sú z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely dodané po zakúpení nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.
22 Výdrž batérie MM14 v počítači so systémom Windows 10 sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita
batérie sa časom a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.

Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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známka Úradu pre ochranu životného prostredia v USA. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
4AA6-5287SKE, december 2017

