Taulukot

HP EliteBook 1040 G4 -kannettava
Uudenlaista tehoa
Tehoa ja tuottavuutta Huippuohut,
lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman)
tehokkain yrityskannettavamme
tehostaa päivittäistä työskentelyäsi ja
suoriutuu vaativimmistakin tehtävistä
vaivatta. Sen ominaisuuksiin kuuluvat
tehokas moniajo, yhteistyö tien päällä
ja alan johtava suojaus.
Vahva suorituskyky
Tehokas HP EliteBook 1040 antaa asioille vauhtia ja vastaa vaikeimpiinkin haasteisiin niin toimistossa kuin tien päälläkin. Jopa 18 tuntia kestävän akun2 ja valinnaisen Intel®
Core™-neliydinprosessorin (H-sarja)3 ansiosta liian vaativia tehtäviä ei enää olekaan.

Ohut. Kevyt. Tehopakkaus videokonferensseihin.
Tutustu ultraohueen laitteeseen, joka on täynnä ominaisuuksia ja valmis liikkuvaa elämääsi varten. Suunniteltu videokonferensseja varten: tehokas äänentoisto,
yksinkertainen puheluiden hallinta ja 180 asteen sarana, jonka avulla erittäin kirkkaan 700 nitin näytön4 jakaminen pienissä tiloissa on helppoa.

Turvallisimmat ja hallittavimmat tietokoneemme
Huipputason suojausominaisuuksilla suojaus on helppoa ja hallittavaa: voit selata luottavaisin mielin, pitää urkkijat pimennossa, valvoa BIOSia ja palauttaa sen
automaattisesti.
Paahda työpäiväsi läpi Windows 10 Pron1 ja tehokkaan, tyylikkään, ohuen ja kevyen HP EliteBook 1040 -kannettavan avulla.
Yhdistä suorituskyky ja nopeus 7. sukupolven Intel® Core™ -neliydinprosessorin (H-sarja)3, valinnaisen PCIe Gen3 SSD -aseman5 ja DDR4-muistin5 avulla.
Laitteistopohjaisen HP Sure Click6 -selainsuojaustekniikan avulla autat suojaamaan tietokonettasi tartunnan saaneilta verkkosivustoilta, haittaohjelmilta, kiristysohjelmilta ja
viruksilta.
Suojaudu hetkessä urkkijoiden katseilta lisävarusteena saatavalla integroidulla HP Sure View7 -näytönsuojalla. Näyttö suojataan yhdellä painikkeen painalluksella –
ympärilläsi olevat eivät voi lukea näyttöä mutta näet itse sisällön selkeänä.
Käynnistä joka kerta aidolla HP BIOSilla. HP Sure Start Gen38 valvoo BIOSia, palauttaa ympäristön ilman käyttäjän tai järjestelmänvalvojan toimia, palauttaa BIOSin
mukautettuun tilaan ja on valmis yrityskäytössä tarvittavaa keskitettyä hallintaa varten.
Pitkä akunkesto työtä ja viihdettä varten. HP:n nopeasti latautuva akku latautuu jopa 50-prosenttisesti vain 30 minuutissa9.
HP PhoneWise -ohjelman avulla voit ottaa vastaan ja vastata iOS- tai Android™-puheluihin ja tekstiviesteihin tietokoneellasi10.
Pysyt tuottavana, kun käytössä on portit valinnaista telakointiasemaa6 varten sekä Wi-Fi- ja valinnainen 3G/4G LTE11 -liitäntä.
Valitse työskentelytapaasi sopiva näyttö täysteräväpiirtoisista tai ultrateräväpiirtoisista kosketusnäyttövaihtoehdoista.5
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HP EliteBook 1040 G4 -kannettava Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla olevat käyttöjärjestelmät

Windows 10 Pro (64-bittinen) – HP suosittelee Windows 10 Pro -versiota. 1
FreeDOS 2.0

Prosessorituoteperhe 4

7. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori (i7-7820HQ-malli); 7. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori (i7-7600U-malli); 7. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori
(i7-7500U-malli); 7. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori (i5-7300U-malli); 7. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori (i5-7200U-malli)

Saatavilla olevat suorittimet 2,3,4

Intel® Core™ i7-7820HQ vPro™ -prosessori, jossa Intel® HD Graphics 630 -näytönohjain (peruskellotaajuus 2,9 GHz, jopa 3,9 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 8
Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i7-7600U vPro™ -prosessori, jossa Intel® HD Graphics 620 -näytönohjain (peruskellotaajuus 2,8 GHz, jopa 3,9 GHz Intel® Turbo
Boost -tekniikalla, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i7-7500U -prosessori, jossa Intel® HD Graphics 620 -näytönohjain (peruskellotaajuus 2,7 GHz, jopa 3,5
GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä); Intel® Core™ i5-7300U vPro™ -prosessori, jossa Intel® HD Graphics 620 -näytönohjain
(peruskellotaajuus 2,6 GHz, jopa 3,5 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä; Intel® Core™ i5-7200U -prosessori, jossa Intel® HD Graphics 620 näytönohjain (peruskellotaajuus 2,5 GHz, jopa 3,1 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)

Piirisarja

Suorittimeen integroitu piirisarja

Muistin enimmäismäärä

16 Gt:n DDR4-2133 SDRAM 5
Juotettu muisti. Tuki kaksikanavaiselle muistille.

Sisäinen tallennustila

128 Gt enintään 1 Tt M.2 PCle Gen 3×4 NVMe TLC SSD -asema 6
enintään 512 Gt M.2 PCle Gen 3×4 NVMe TLC SSD -asema 6
enintään 512 Gt M.2 PCle Gen 3×4 NVMe MLC SSD -asema 6
enintään 256 Gt M.2 SATA SED SSD 6
enintään 128 Gt M.2 SATA TLC SSD 6

Näyttö

Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu heijastamaton 4K IPS-eDP -näyttö, kirkkaus 400 cd/m², 100 % sRGB:stä (3 840 x 2 160); Lävistäjältään
35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu 4K IPS-eDP -kosketusnäyttö, Corning® Gorilla® Glass 4, kirkkaus 400 cd/m², 100 % sRGB:stä (3 840 x 2 160);
Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu heijastamaton Full HD IPS-eDP -näyttö, kirkkaus 340 cd/m², 100 % sRGB:stä (1 920 x 1 080); Integroitu
HP Sure View -näytönsuoja, lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu Full HD IPS-eDP -kosketusnäyttö, Corning® Gorilla® Glass 4, kirkkaus 700
cd/m², 100 % sRGB:stä (1 920 x 1 080); Integroitu HP Sure View -näytönsuoja, lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu Full HD IPS-eDP kosketusnäyttö, suoraan liimattu Corning® Gorilla® Glass 4, kirkkaus 340 cd/m², 100 % sRGB:stä (1 920 x 1 080); Integroitu HP Sure View -näytönsuoja, lävistäjältään
35,56 cm:n (14 tuuman) LED-taustavalaistu heijastamaton Full HD IPS-eDP -näyttö, kirkkaus 700 cd/m², 100 % sRGB:stä (1 920 × 1 080) 11,12,30

Saatavilla olevat näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD Graphics 630; Intel® HD Graphics 62011

Ääni

Audio by Bang & Olufsen -äänentoisto; Sisäiset huippukaiuttimet; Digitaaliset dual-array-mikrofonit

Langaton tekniikka

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2×2) Wi-Fi ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä (vPro™); HP lt4120 LTE/EV-DO/HSPA+ ja GPS M.2 Mobile Broadband;
HP lt4132 LTE/HSPA+ ja GPS M.2 Mobile Broadband 7,8
(Yhteensopiva Miracast-hyväksyttyjen laitteiden kanssa (mallit, joissa on Windows 10))

Portit ja liittimet

2 USB 3.1 -porttia, 1. sukupolvi (1 lataava); 2 USB 3.1 Type-C™ -porttia; 1 HDMI 1.4 -portti; 1 kuuloke-mikrofoni-yhdistelmä
(HDMI-kaapeli on hankittava erikseen.)

Syöttölaitteet

Täysikokoinen, taustavalaistu HP Premium Collaboration -näppäimistö
Clickpad-alusta kuva-anturilla, jossa käytössä monikosketuseleet, napautukset käytössä oletusarvoisesti

Tietoliikenne

HP:n moduuli ja NXP NFC-ohjain NPC300 I2C NCI

Kamera

720p-teräväpiirtoverkkokamera; Infrapunakamera kasvojentodennukseen Windows Hello -tunnistuksella 11,18

Saatavilla olevat ohjelmistot

Native Miracast Support; HP Connection Optimizer; HP LAN-WLAN -suojaus; HP Velocity; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey -tuki; HP Recovery Manager; HP
JumpStart; HP Support Assistant; HP Noise Cancellation -ohjelmisto; Osta Office; Bing-haku IE11:lle 9,19,20

Suojauksen hallinta

3. sukupolven HP BIOSphere; 3. sukupolven HP Client Security; HP DriveLock ja automaattinen DriveLock; 3. sukupolven HP Sure Start; Nano Security -turvalukon
paikka 24,25,26,27,29

Hallintaominaisuudet

HP:n ohjainpaketit; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Management Integration Kit Microsoft System Center
Configuration Manager -toimintoa varten; LANDESK Management 21,22,23

Virta

65 watin USB Type-C™ -muuntaja; 90 watin USB Type-C™ -muuntaja 15

Akkutyyppi

HP:n pitkäkestoinen 6-kennoinen litium-ioniakku (67 Wh) 13,14

Akun kesto

jopa 18 tuntia 28

Mitat

32,89 × 23,28 × 1,59 cm

Paino

Peruspaino 1,36 kg
(Paino vaihtelee kokoonpanon ja komponentien perusteella)

Energiansäästövaatimusten mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Gold 17

Takuu

Kolmen vuoden rajoitettu takuu (valinnaiset Care Packs -paketit hankittava erikseen), kolmen vuoden takuu HP Long Life -akulle (saatavilla vain kolmen vuoden
rajoitetun alustatakuun yhteydessä)
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HP EliteBook 1040 G4 -kannettava
Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n Nano-avainvaijerilukko

Lukitse kannettava tai tabletti toimistossa ja ruuhkaisissa julkisissa tiloissa paikalleen
kiinnittämällä se vankkaan kohteeseen HP:n ohutprofiilisella Nano-avainvaijerilukolla.
Tuotenumero: 1AJ39AA

HP USB-C -pienoistelakka

Pysyt tuottavana ollessasi liikkeellä virtaviivaisen, taskukokoisen porttienlaajennuslaitteen
avulla. Se on muodikas ja toimiva. HP USB-C™ Mini Dock on muotoiltu modernisti, kuten
pintakuviointi osoittaa. Se tarjoaa pass-through-latauksen1 sekä tiedonsiirto-, video-, verkkoja laiteyhteydet2 eli toimii pienikokoisena, kannettavana telakkana. Pysyt tuottavana ollessasi
liikkeellä virtaviivaisen, taskukokoisen porttienlaajennuslaitteen avulla. Se on muodikas ja
toimiva. HP USB-C™ Mini Dock on muotoiltu modernisti, kuten pintakuviointi osoittaa. Se
tarjoaa pass-through-latauksen1 sekä tiedonsiirto-, video-, verkko- ja laiteyhteydet2 eli toimii
pienikokoisena, kannettavana telakkana.
Tuotenumero: 1PM64AA

HP:n langaton Collaboration
Keyboard

Soita Skype for Business® -ääni- ja videopuheluita1 helpommin kuin koskaan aikaisemmin.
Vapauta työpisteesi johdoista tyylikkään HP Wireless Collaboration Keyboard -näppäimistön
avulla. Se on uudistettu, jotta työpäivät sujuvat paremmin ja yhteistyön tuottavuus paranee.
Soita Skype for Business® -ääni- ja videopuheluita1 helpommin kuin koskaan aikaisemmin.
Vapauta työpisteesi johdoista tyylikkään HP Wireless Collaboration Keyboard -näppäimistön
avulla. Se on uudistettu, jotta työpäivät sujuvat paremmin ja yhteistyön tuottavuus paranee.
Tuotenumero: Z9N39AA

HP 5 v seur. arkipvänä as.paikalla
vain kannett. laitt.tuki HP:n 5
vuoden laitteistotuki kannettaville
tietokoneille seuraavana arkipäivänä
asiakkaan tiloissa

Kun laitteisto-ongelmia tulee, mitä nopeammin voit taas tehdä töitä, sen parempi. Pidä
asiantuntijamme valmiustilassa ja lisää laitteistosi aktiivista käyttöaikaa HP Hardware Next
Business Day Onsite Service -palvelun avulla. Ympärivuorokautinen korkealaatuinen tuki joko
etätukena tai mukavasti paikan päällä takaavat sen, että saat apua, kun sitä tarvitset – jotta
voit taas jatkaa työntekoa.
Tuotenumero: U7861E
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HP EliteBook 1040 G4 -kannettava
Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän

toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.windows.com.
2 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun
enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
3 Intel® Quad Core™H -prosessorit ovat valinnaisia. Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja
kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
4 700 nitin näyttö on valinnainen, vaatii HP Sure View -ominaisuuden ja on määritettävä ostohetkellä. Jos kosketustoiminto on käytössä, näytön todellinen kirkkaus vähenee.
5 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
6 HP Sure Click tukee Microsoft Internet Exploreria ja Chromiumia.
7 Integroitu HP Sure View -näytönsuoja on lisävaruste, joka on määritettävä tuotteen hankinnan yhteydessä.
8 HP Sure Start Gen 3 on käytettävissä 7. sukupolven Intel®-prosessoreilla varustetuissa HP EliteBook -laitteissa.
9 Lataa akun jopa 50 prosenttiin 30 minuutissa, kun järjestelmästä on katkaistu virta tai se on valmiustilassa. Tarvitaan vähintään 90 watin verkkolaite. Kun 50 prosentin lataustaso on saavutettu, lataus palautuu normaaliksi. Latausaika
saattaa vaihdella +/−10 % järjestelmän toleranssin vuoksi.
10 HP PhoneWise -ohjelma on saatavilla vain HP EliteOne 1000 AiO G1-, HP EliteBook x360 1020 G2- ja HP EliteBook 1040 G4 -laitteille. HP PhoneWise -ohjelman järjestelmävaatimukset kerrotaan osoitteessa www.hp.com/go/hpphonewise.
HP PhoneWise ei ole julkaisuhetkellä yhteensopiva HP WorkWisen kanssa.
11 3G/4G LTE WWAN on valinnainen ominaisuus, joka on määritettävä tehtaalla. Se ei ole saatavilla kaikkiin tuotteisiin ja kaikilla alueilla, ja se edellyttää erikseen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus
palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja muiden tekijöiden mukaan.

Teknisten tietojen alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjaimia, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.windows.com/.
2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja
laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Prosessorin nopeus parhaan mahdollisen suorituskyvyn tilassa; prosessorit toimivat pienemmillä nopeuksilla, kun akun kulutus on optimoitu.
4 HUOMAA: Microsoftin tukikäytännön vuoksi HP ei tue Windows 8- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmiä tuotteissa, joissa on Intel-prosessori tai 7. sukupolven tai uudempi AMD-prosessori eikä anna käyttöön Windows 8- tai Windows 7 ohjaimia osoitteessa http://www.support.hp.com.
5 Koska jotkin muiden valmistajien muistimoduulit eivät ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien käyttämistä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos yhdistät muisteja, joilla on eri nopeudet, järjestelmä toimii hitaimman muistin
nopeudella.
6 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 30 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
7 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
8 Langaton tukiasema ja tarvittavat internetpalvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien liityntäpisteiden käytettävyys on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia.
Lopullisten teknisten tietojen poikkeaminen luonnostiedoista voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa.
9 Miracast on langaton tekniikka, jonka avulla voit heijastaa tietokoneen näytön sisällön televisioruudulle, projektoreihin ja suoratoistaviin mediasoittimiin, jotka tukevat myös Miracast-tekniikkaa. Miracastin avulla voit jakaa tietokoneellasi
tekemät asiat ja esittää diaesityksen. Lisätietoja: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
11 HD-kuvien katselu edellyttää teräväpiirtosisältöä.
12 Tarkkuudet määräytyvät näytön ominaisuuksien sekä tarkkuus- ja värisyvyysasetusten mukaan.
13 HP Fast Charging -tuki (vain 90 W)
14 Akku sijaitsee laitteen sisällä, joten asiakas ei voi vaihtaa sitä. Takuu kattaa huollon.
15 Saatavuus voi vaihdella maittain.
16 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n
palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu
HP-takuu eivät vaikuta.
17 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta http://www.epeat.net Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita generaattori-hakusanalla HP:n muiden valmistajien
lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options
18 Windows Hello edellyttää asennettua Windows 10 -käyttöjärjestelmää.
19 HP ePrint -ohjain edellyttää verkkoyhteyttä HP:n verkkoyhteyttä käyttävään tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä. Yhteensopivat tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut HP ePrint -tulostusta koskevat lisätiedot
ovat osoitteessa www.hp.com/go/eprintcenter. Tulostusajat ja yhteysnopeudet saattavat vaihdella.
20 HP Support Assistant edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää ja internet-yhteyttä.
21 HP MIK ei ole esiasennettu, mutta sen voi ladata osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement
22 HP Management Integration Kit on ladattavissa osoitteesta http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
23 LANDESK Management -tilaus vaaditaan.
24 3. sukupolven HP BIOSphere edellyttää 7. tai 8. sukupolven prosessoreita.
25 Absolute-agentti on laitteessa oletusarvoisesti poissa käytöstä ja aktivoidaan, kun asiakas ostaa palvelun tilauksen ja aktivoi sen. Tilausten sopimuskausi voi kestää useita vuosia. Palvelu on rajoitettu. Tarkista Absolute-yhtiöltä saatavuus
Yhdysvaltain ulkopuolella. Absolute Recovery Guarantee on rajoitettu takuu. Palvelua koskevat tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete on
Absolute Software -yhtiön tarjoama valinnainen palvelu. Palvelua käytettäessä Recovery Guarantee mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on allekirjoitettava käyttölupasopimus etukäteen ja joko hankittava PIN-koodi
tai ostettava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software -yhtiöltä.
26 3. sukupolven HP Client Security Suite edellyttää Windowsia ja 7. tai 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessoreita.
27 Päivitykset vaativat suostumuksen Microsoft Defenderin käyttöön ja internet-yhteyden.
28 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14 akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun
enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Katso lisätietoja osoitteesta www.bapco.com.
29 Lukko on ostettava erikseen.
30 Integroitu HP Sure View -näytönsuoja on lisävaruste, joka on määritettävä tuotteen hankinnan yhteydessä.
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