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HP EliteBook x360 1030 G2
Forførende. Sikker. Din nye foretrukne håndbagage.
Med 360 grader af muligheder og fem
tilstande, uovertruffen sikkerhed og
op til 16 timer og 30 minutters
batterilevetid , er den tynde og lette
HP EliteBook x360 1030 den perfekte
pc til mobile medarbejdere. Uanset
hvor du skal hen, kan du sætte en ny
standard for arbejde og
underholdning.
3

HP anbefaler Windows 10 Pro.
Ikonisk Elite-design

● Skønhed, holdbarhed og funktionalitet smelter sammen som aldrig før. Den flotte HP EliteBook x360 med et præcist snit, en
smuk ramme i CNC-aluminium og elegante detaljer er designet til at bestå tolv MIL-STD 810G-test2.

Tag en prøvekøretur

● Vær forberedt på enhver situation med 360° fleksibilitet. Fem anvendelsestilstande. Du kan arbejde, dele, præsentere, holder
møde og skrive, hvilket giver dig alsidigheden til det moderne arbejdsliv og giver nyt liv til samarbejdet og produktiviteten.

Fantastisk beskyttelse

● Du får beskyttelse hele vejen igennem med HP’s mest sikre pc’er, der også er nemme at administrere. HP Sure Start Gen34
beskytter mod BIOS-angreb, mens den valgfri HP Sure View-skærm med sikkerhedsfilter5 holder visuelle hackere væk med ét
tryk på en knap.
● Du kan arbejde effektivt hele dagen med Windows 10 Pro1 og den effektive, elegante, tynde og lette HP EliteBook x360.
● HP Active Pen giver en naturlig blækskrift.6 Med HP Collaboration-tastaturet kan du dele dit arbejde med ét tryk på en knap. Med
lyd fra Bang & Olufsen og HP Noise Cancellation kan du diskutere arbejdet klart og tydeligt.
● Du kan omgående beskytte computeren mod visuel hacking med det indbyggede, valgfrie HP Sure View-sikkerhedsfilter5 med
3M-sikkerhedsteknologi. Med ét tryk på en knap bliver skærmen mørk for alle omkring dig, mens du ser indholdet helt klart.
● Start med en original HP BIOS hver gang. HP Sure Start Gen34 overvåger BIOS i hukommelsen, gendanner platformen uden
handling fra bruger eller administrator, gendanner BIOS til en brugerdefineret tilstand og er klar til central administration i en
virksomhed.
● Du kan arbejde og bruge underholdning i lang tid med 16 timer og 30 minutters3 batterilevetid og genoplade op til 50 %
batterilevetid på kun 30 minutter7 med et HP-batteri med hurtig opladning.
● Du får en kombination af kraft og hastighed med Windows 101, 7. generation af Intel® Core™-processorerne8, et PCIe Gen3
SSD-drev9 og DDR4-hukommelse9.
● HP WorkWise10 er kontorløsninger, der er samlet i én smartphoneapp.
● Bevar produktiviteten med vigtige porte til tilslutning af tilbehør9, og opret forbindelse til netværk med Wi-Fi og valgfrit 3G/4G
LTE11.
● Du kan bruge HP Manageability Integration Kit12 til at gøre fremstillingen af billeder og administrationen af hardware, BIOS og
sikkerhedsfunktionerne hurtigere, når du administrerer enheder via Microsoft System Center Configuration Manager.
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Specifikationstabel

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Tilgængelige operativsystemer

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Pro 64 (kun National Academic)1,25

Processorfamilie

7. generation Intel® Core™ i5-processor; 7. generation Intel® Core™ i7-processor

Tilgængelige processorer2,3

Intel® Core™ i7-7600U med Intel HD Graphics 620 (2,9 GHz, op til 3,9 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 4 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-7300U med Intel HD Graphics
620 (2,6 GHz, op til 3,5 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i5-7200U med Intel HD Graphics 620 (2,5 GHz, op til 3,1 GHz med Intel Turbo
Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Chipsættet er indbygget i processoren

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB DDR4-2133 SDRAM 4
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 2133 MT/s

Internt storage

Op til 128 GB M.2 SSD5
256 GB Op til 512 GB M.2 SATA TLC SSD5
256 GB Op til 512 GB M.2 PCIe NVMe TLC SSD5
Op til 360 GB M.2 PCIe NVMe SSD5

Skærm

Ultratynd FHD UWVA-berøringsskærm på 33,8 cm (13,3") med Corning® Gorilla® Glass (1920 x 1080); Ultratynd UHD UWVA-berøringsskærm på 33,8 cm (13,3") med Corning®
Gorilla® Glass (3840 x 2160); Tynd HP Sure View-skærm (FHD UWVA eDP) med indbygget sikkerhedsfilter på 33,8 cm (13,3") diagonalt med Corning® Gorilla®
Glass-berøringsskærm (1920 x 1080)11,13,26

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 62011

Trådløse teknologier

HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G, mobilt bredbånd; HP hs3210 WW HSPA+ (mobilt bredbånd); Kombination af Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.2 (non-vPro™); Kombination
af Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.2; Kombination af Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.2 (vPro™); Kombination af Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 (vPro™ og non-vPro™)6,7,8,9
(Kompatibel med Miracast-certificerede enheder.)

Kommunikation

NFC (tilbehør)7

Udvidelsesstik

1 mikro-SD-stik

Porte og stik

1 USB Type-C™ med Thunderbolt™; 2 USB 3.1 (1 til opladning); 1 HDMI 1.4; 1 eksternt mikro-SIM; 1 vekselstrømstik; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik (basen)10

Inputenhed

Bagbelyst tastatur, der kan tåle væskespild, med afløb og DuraKeys
Klikkefelt med billedsensor, glasoverflade og mulighed for brug af multiberøringsbevægelser. Tryk er aktiveret som standard.
Fingeraftrykssensor ved berøring til fingeraftryksgodkendelse med Windows Hello

Webcam

720p HD-webkamera, IR-kamera til ansigtsgenkendelse med Windows Hello11,12

Tilgængelig software

HP DriveLock; HP Mobile Connect Pro; HP ePrint-driver +JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Noise Cancellation; HP Image Assistant; Køb
Office; Bing-søgning; Skype18,19,20,22

Sikkerhedsstyring

HP BIOSphere; HP SureStart; HP Secure Erase; Godkendelse før systemstart; Stik til sikkerhedslås; HP Client Security; HP Security Manager; HP Password Manager; Absolute
Persistence-modul; TPM 1.2/2.0; Microsoft Defender; HP SpareKey; HP Device Access Manager14,15,16,17

Strømforsyning

3-cellers HP-litiumionbatteri på 57 Wh med lang levetid23
Op til 16 timer og 30 minutter27
(Batteriet er indbygget og kan ikke udskiftes af kunden. Kan serviceres under garantien.)

Mål

31,69 x 21,85 x 1,49 cm

Vægt

Fra 1,28 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

Fås i ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer

Udvidelsesløsninger

23

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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Tilbehør og services (medfølger ikke)
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: H6Y89AA

Ultratynd HP Bluetooth-mus

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

Opladningsbatteri til
bærbare computere fra HP

Forøg oppetiden for den bærbare pc1, og oplad samtidig dine USB-enheder vha. opladningsbatteriet til bærbare pc'er.

HP Dual Head-kabellås på
10 mm

Du kan få hardwarebeskyttelse til den bærbare computer og en anden enhed, som f.eks. en skærm eller en
dockingstation, med en HP Dual Head-kabellås med nøgle, som låser begge enheder fast til kabellåsen og til en fast
overflade.

Produktnummer: L9V78AA

Produktnummer: N9F71AA

Produktnummer: T1A64AA

HP Elite-taske af
colombiansk læder med
åbning foroven

Sæt nye standarder for stil, når du er på farten, med HP Elite-tasken af colombiansk læder med åbning foroven1. Det er
en smuk taske af kernelæder, der beskytter dine enheder og data og har mange udvidelsesmuligheder, så du kan have
alle dine ting til brug i hverdagen med dig.

Trådløst HP UC Duo-headset

Tag et opkald op til 30 m væk fra skrivebordet eller telefonen med det trådløse HP UC Duo-headset, og få førsteklasses
stereolyd og støjannullering i selv de mest travle miljøer – alt samlet i en konstruktion, der er behageligt at bære i løbet af
arbejdsdagen.12

Produktnummer: T9H72AA

Produktnummer: W3K09AA

HP 5-års hardwaresupport
næste hverdag på stedet til
Notebooks

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Du får 5 års hardwaresupport næste hverdag på stedet til din computerenhed udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7861E
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Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver

automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der kan gælde gebyrer fra internetudbyderen, og med tiden kan der forekomme ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com.
2 MIL-STD 810G-test er ikke udført endnu, og formålet er ikke at demonstrere egnethed i forhold til de kontraktmæssige krav fra det amerikanske forsvarsministerium eller til militærbrug. Testresultaterne er ikke en garanti for fremtidig ydelse under disse
testforhold. I tilfælde af skader under MIL-STD-testbetingelserne og alle andre hændelige skader kræves der en ekstra HP Care Pack med dækning af hændelige skader.
3 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.
4 HP Sure Start Gen 3 findes på HP EliteBook-produkter udstyret med 7. generations Intel®-processorer.
5 Det indbyggede HP Sure View-sikkerhedsfilter er ekstra tilbehør og skal konfigureres ved købet. Det forventes at komme på markedet i 2. kvartal af 2017.
6 Sælges separat eller som tilbehør. Blækskrift kræver Windows 10.
7 Genoplader batteriet op til 50 % inden for 30 min., når systemet er i standby-tilstand. Der kræves en strømadapter på mindst 65 W. Når opladningen har nået 50 %, vender opladningshastigheden tilbage til normal hastighed. Opladningen kan variere med +/- 10
%, afhængigt af systemets tolerance.
8 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 en målestok for højere ydeevne.
9 Valgfrie funktioner sælges separat eller som tilbehør.
10 HP WorkWise-smartphoneapp kan snart fås som gratis download på App Store og Google Play.
11 3G/4G LTE WWAN er en valgfri funktion, der skal være konfigureret fra fabrikken. Det fås ikke på alle produkter og i alle lande, og det kræver en separat anskaffet servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om udbud og dækning hos tjenesteudbyderen.
Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer.
12 HP Manageability Integration Kit kan snart downloades fra http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver

automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.windows.com/.
2 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 højere ydeevne.
3 Produktet understøtter ikke Windows 8 eller Windows 7. I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke disse operativsystemer på produkter, der er konfigureret med Intel og 7. generation af AMD-processorerne (eller nyere). Ydermere
udbydes der ikke drivere til Windows 8 eller 7 på http://www.support.hp.com.
4 Da hukommelsesmodulerne fra nogle tredjeparter ikke lever op til branchestandarderne, anbefales det at bruge HP-hukommelsesmoduler for at sikre kompatibilitet. Hvis du blander hukommelseshastigheder, vil systemet køre på den laveste
hukommelseshastighed.
5 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er lavere. Der er reserveret op til 980 MB til systemgendannelsessoftware (Windows 10).
6 Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse; sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige
specifikationer afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
7 Skal anskaffes særskilt eller som tilbehør
8 Brug af mobilt bredbånd kræver en separat servicekontrakt og skal være konfigureret fra fabrikken. Du kan få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos tjenesteudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af placering, omgivelser,
netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE findes ikke til alle produkter og i alle områder.
9 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil vise skærmbilledet på fjernsyn, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil dele det, du sidder med på computeren, eller afspille
diasshow. Der er flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
10 Kabler sælges separat.
11 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
12 Kræver internetadgang.
13 Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.
14 Fås kun på erhvervs-pc'er med HP BIOS.
15 HP Secure Erase er beregnet til de metoder, der er nævnt i National Institute of Standards and Technologys specialudgivelse nr. 800-88.
16 Kablet til sikkerhedslåsen medfølger ikke.
17 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: https://www.absolute.com/en/about/legal/agreements/absolute. 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 forhåndsgodkendelse og enten erhverve sig en pinkode eller købe en eller flere RSA SecurID-amuletter fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.
18 HP Mobile Connect Pro fås kun til forudkonfigurerede enheder med WWAN. Der er oplysninger om tilgængelighed i forskellige lande på www.hp.com/go/mobileconnect
19 Der kræves internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP
ePrint).
20 Er ikke forudinstalleret, men kan downloades på http://www.hp.com/go/clientmanagement
21 Kræver abonnement på LANDESK Management.
22 Skype fås ikke i Kina.
23 Understøtter hurtig batteriopladning.
24 HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få
flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse
rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
25 Nogle enheder til akademisk brug opdateres automatisk til Windows 10 Pro Education med Windows 10-jubilæumsopdatering. Udvalget af funktioner varierer; Du kan få oplysninger om funktionerne i Windows 10 Pro Education på https://aka.ms/ProEducation.
26 Forventes at komme på markedet i april 2017.
27 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.

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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