Datablad

HP EliteBook 745 G4 bärbar dator
Kompletta prestanda i en ultratunn design till ett mycket bra pris.
Den kostnadseffektiva, ultratunna HP
EliteBook 745 är utformad för den
moderna arbetsstyrkan och bidrar till
att öka upp prestandan med
imponerande produktivitetsfunktioner
som gör att du kan hålla dig
uppkopplad och samarbeta som bäst.

HP rekommenderar Windows 10 Pro.
Förhöj prestandan. Förbättra produktiviteten.

● Släpp loss hela potentialen hos dina program med sjätte generationens eller den nya högpresterande sjunde generationens AMD
PRO APU:er2 med integrerad grafik upp till Radeon™ R7.

Otroligt tunn med imponerande funktioner

● Bär lätt utan adaptrar med VGA, Display Port, Ethernet, USB, USB-C™ och dockningskapacitet på företaget, allt i en 18,9 mm
ultratunn och lätt design.

Förenklad säkerhet och hantering

● HP Sure Start med identifiering av intrång under körning3 skyddar datorn och bidrar till oavbruten produktivitet genom automatisk
identifiering av och återställning från BIOS-skador eller attacker. Hantera datorparken med HP Touchpoint Manager4 och
DASH-administration5.

Samarbete på nästa nivå

● Samtal och medier är klara och tydliga, vilket låter dig samarbeta på ett effektivt sätt med expertinställt ljud från Bang & Olufsen,
HP Audio Boost, HP brusreducering samt förstklassiga högtalare.
● Håll igång hela dagen med Windows 10 Pro1 och den kraftfulla, eleganta, tunna HP EliteBook 745 med pekskärm som tillval.
● HP Sure Start med identifiering av intrång under körning3 övervakar BIOS i minnet, återställer plattformen utan ingripanden,
återställer BIOS till ett anpassat tillstånd och är klart för central hantering för stora företag.
● Förbättra kvaliteten och säkerheten hos anpassade Windows-bilder med HP Image Assistant, som hjälper IT-beslutsfattare med
bildskapande, identifierar problem samt ger rekommendationer och uppgifter om avhjälpande åtgärder.
● Få upp till 50 % batterinivå efter bara 30 minuters laddning6 med ett snabbladdande batteri från HP.
● HP Audio Boost balanserar ljudstyrka och klarhet och förbättrar basen för bättre samtalskvalitet.
● Dämpa omgivande ljud inklusive klick från tangenterna med programvaran HPs programvara för brusreducering.
● HP WorkWise7 är kontorsinformation samlad i en smarttelefonapp för att ge datorsäkerhet, information om datorprestanda i realtid
och förenklad installation av skrivardrivrutiner för användare av datorer från HP.
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HP EliteBook 745 G4 bärbar dator
Specifikationstabell

Tillgängligt operativsystem

Windows 10 Pro 64 – HP rekommenderar Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (tillgänglig genom rättigheter till nedgradering från Windows 10 Pro)3
FreeDOS 2.0

Processorfamilj

AMD PRO A12 APU; AMD PRO A10 APU; AMD PRO A8 APU

Tillgängliga processorer4,5,29

AMD PRO A12-9800B APU med Radeon™R7-grafik (2,1 GHz, upp till 3,4 GHz, 2 MB cache, 4 kärnor); AMD PRO A10-8730B APU med Radeon™ R5-grafik (1,8 GHz, upp till 3,2 GHz, 2
MB cache, 4 kärnor); AMD PRO A8-9600B APU med Radeon™ R5-grafik (1,6 GHz, upp till 3 GHz, 2 MB cache, 4 kärnor)

Kretsar

Kretsuppsättningen är integrerad med processorn

Maximalt minne

Upp till 16 GB DDR4-1866 SDRAM-minne 6
Not om standardminne: Överföringshastigheten är upp till 1 866 MT/s (finns på vissa modeller) Båda platserna kan nås/uppgraderas av kunden.

Minnesplatser

2 SODIMM

Intern lagring

Upp till 500 GB SATA (7200 rpm)7
Upp till 128 GB M.2 SATA SSD SSD7
Upp till 256 GB M.2 SATA TLC SSD7
Upp till 360 GB M.2 PCIe TLC SSD7
Upp till 512 GB M.2 PCIe NVMe TLC SSD7

Bildskärm

35,56 cm (14 tum) tunn LED-bakgrundsbelyst antireflexbehandlad HD SVA med kamera (1366 x 768); 35,56 cm (14 tum) tunn LED-bakgrundsbelyst FHD SVA eDP
BrightView-pekskärm med kamera (1920 x 1080); 35,56 cm (14 tum) LED-bakgrundsbelyst antireflexbehandlad QHD UWVA-skärm (2560 x 1440)14

Tillgänglig grafik

Inbyggd: AMD Radeon™ R7; AMD Radeon™ R5

Trådlös teknik

Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® kombinerat med Bluetooth® 4.2; Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi med Bluetooth®
4.2 (icke-vPro); HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G mobilt bredband; HP hs3210 WW HSPA+ mobilt bredband8,9

Kommunikation

Broadcom 5762 10/100/1000 Ethernet NIC med stöd för DASH; HP-modul med NXP NFC-styrenhet NPC100 I2C NCI10

Expansionsfack

1 SD; 1 externt mikro-SIMStöder SD, SDHC, SDXC

Portar och anslutningar

2 USB 3.0 (1 för laddning); 1 USB Type-C™; 1 DisplayPort™; 1 VGA; 1 RJ-45; 1 dockningskontakt; 1 AC-strömuttag; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag11

Inmatningsenhet

HP Premium-tangentbord med avrinning, bakgrundsbelysning som tillval och DuraKeys-tangenter
Styrplatta med på/av-knapp, tryckningar aktiverade som standard, stöd för multigester, tvåfingersrullning, nyp/zooma, svep från kanten

Webbkamera

720p HD webbkamera12,13

Tillgänglig programvara

HP Mobile Connect Pro (modeller med Windows 10); HP 3D DriveGuard (Windows krävs); HP ePrint Driver+ JetAdvantage; Stöd för HP snabbtangenter; HP Återställningshanteraren;
HP Support Assistant; HPs programvara för brusreducering; Köp Office; Bing-sökning; Skype; HP Workwise17

Säkerhetshantering

HP Device Access Manager; HP BIOSphere; HP Sure Start med identifiering av intrång under körning; HP Secure Erase; Autentisering av förstart; Absolute Persistence-modul; HP
Client Security; HP fingeravtryckssensor; HP Password Manager; Fingeravtrycksläsare (vissa modeller); Plats för säkerhetslås (låset måste köpas separat); TPM 2.0; Integrerad
smartkortsläsare (aktiv)21,22,23,24

Strömförsörjning

45 W smart nätadapter (inte tillgänglig i Kina och Indien); 65 W smart nätadapter (inte tillgänglig i Kina och Indien)15
HP 51 Wh litiumjonbatteri med 3 celler och lång livslängd
Upp till 11 timmar27

Yttermått

33,8 x 23,7 x 1,89 cm (ej pekskärm); 33,8 x 23,7 x 2,02 cm (pekskärm) (Höjden varierar beroende på var på datorn mätningen görs.)

Vikt

Från 1,48 kg (Vikten varierar beroende på konfiguration och komponenter)

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierade konfigurationer tillgängliga; EPEAT® Gold

Garanti

3 års begränsad garanti (Care Pack tillgängliga som tillval, säljs separat), 3 års begränsad garanti för HP Long life-batteri (endast tillgänglig med 3 års begränsad plattformsgaranti)
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HP EliteBook 745 G4 bärbar dator
Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP 3 års maskinvarusupport
på plats nästa arbetsdag för
bärbara datorer

Under tre år får du hjälp med hårdvaran på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas
på distans.

Produktnummer: U4414E
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HP EliteBook 745 G4 bärbar dator
Fotnoter om meddelandetjänster
1

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en
BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com.
2
AMD PRO A12 APU är ett tillval. Tekniken med flerkärniga processorer är utformad för att förbättra prestandan hos viss programvara. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på
programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.
3 Tillgängligt på HP EliteBook-produkter som är utrustade med sjunde generationens AMD APU:er.
4
Vid köp av HP Touchpoint Manager krävs en prenumeration. Stöd för Android™, iOS och Windows 7 eller senare operativsystem och persondatorer, notebook-datorer, tablets och smartphones från olika tillverkare. Ej tillgänglig i alla länder. Mer information finns
på www.hp.com/touchpoint.
5
Hanteringsprogramvara från tredje part säljs separat. Dash-certifiering och hanterbarhetskvalificering för företag – för användning med MS SCCM och LANDesk.
6
Laddar batteriet upp till 90 % på 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge. En strömadapter med kapacitet på minst 65 watt krävs. När laddningen har nått 50 % återgår laddningshastigheten till den normala. Laddningstiden kan variera mellan
+/-10 % på grund av systemtoleranser.
7
HP WorkWise-smarttelefonappen kan inom kort laddas ned gratis i App Store och Google Play.

Avsägelser angående tekniska specifikationer
1

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en
BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com.
3 Windows 7 Professional har redan installerats i det här systemet och en licens samt media för Windows 10 Pro medföljer. Du får bara använda en version av Windows i taget. Om du vill växla mellan versionerna måste du avinstallera den ena versionen och
installera den andra. Säkerhetskopiera alla data (filer, foton osv.) innan du avinstallerar och installerar operativsystemen för att undvika att data går förlorade.
4
Den flerkärniga tekniken har utvecklats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastningen och
hård- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.
5
Processorhastigheten anger maximalt prestandaläge; processorerna körs med lägre hastighet i läget för batterioptimering.
6
Förbättrade systemprestanda när minne läggs till parvis (dubbla kanaler). På grund av att vissa minnesmoduler från tredje part inte är av branschstandard rekommenderar vi minnen varumärkta med HP för att garantera kompatibilitet. Om du blandar
minneshastigheter arbetar systemet i den lägre minneshastigheten.
7 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 30 GB av systemdisken är reserverad för programvara för systemåterställning.
8 Säljs separat eller som tillval.
9 Trådlös åtkomstpunkt och internetabonnemang krävs (ingår inte). Endast ett begränsat antal åtkomstpunkter är tillgängliga för allmänheten.
10 Begreppet "10/100/1000" eller "Gigabit" Ethernet anger kompatibilitet med IEEE-standard 802.3ab för Gigabit Ethernet och innebär inte en faktisk drifthastighet på 1 Gb/s. För höghastighetsöverföring krävs anslutning till en Gigabit Ethernet-server och
-nätverksinfrastruktur.
11 Kablar ingår inte.
12 Internetåtkomst krävs.
13 Säljs separat eller som tillval.
14 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
15 Tillgängligheten kan variera i olika länder.
16 HP Mobile Connect Pro är endast tillgängligt på förkonfigurerade enheter med WWAN. Se www.hp.com/go/mobileconnect för geografisk tillgänglighet
17 HP ePrint Driver kräver en internetanslutning till webbförberedda skrivare från HP och ett registrerat HP ePrint-konto (en lista över vilka skrivare, dokument och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hp.com/go/eprintcenter).
18 Skype erbjuds inte i Kina.
19 Inte förinstallerat, kommer snart på http://www.hp.com/go/clientmanagement
20 LANDESK Management-abonnemang krävs.
21 HP BIOSphere finns endast på företagsdatorer med HP BIOS.
22 Secure Erase för de metoder som beskrivs i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.
23 Absolute-agenten levereras i inaktivt läge och aktiveras när kunderna köper och aktiverar ett abonnemang. Prenumerationer kan köpas för perioder på flera år. Tjänsten är begränsad. Kontakta Absolute för att kontrollera tillgängligheten utanför USA. Absolute
Recovery Guarantee är en begränsad garanti. Särskilda villkor gäller. Fullständig information finns på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete är en tillvalstjänst som tillhandahålls av Absolute Software. Om
tjänsten utnyttjas är Recovery Guarantee ogiltig. För att kunna använda Data Delete-tjänsten måste kunderna först underteckna ett avtal om förhandsgodkännande och antingen få en PIN-kod eller köpa en eller flera RSA SecurID-token från Absolute Software.
24 Registrering och internetanslutning krävs för att få uppdateringar.
26 HP Sure Start med identifiering av intrång under körning är tillgängligt på HP EliteBook-produkter som är utrustade med sjunde generationens AMD®-processorer.
27 Batteritiden för Windows 10 MM14 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre
det används. Mer information finns på www.bapco.com.
28 HP Workwise-smarttelefonapp kan inom kort laddas ned gratis på App Store och Google Play.
29 OBS! I enlighet med Microsofts supportpolicy stöder HP inte operativsystemen Windows 8 eller Windows 7 på produkter som konfigurerats med 7:e generationens Intel- och AMD-processorer och senare, och tillhandahåller heller inga drivrutiner för Windows 8
eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.
30 EPEAT ®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Se HPs butik för tredjepartsalternativ för solenergitillbehör på www.hp.com/go/options.
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