Záznamový list

Prenosný počítač HP EliteBook 1040
G4
Nová úroveň energie
So skvelým výkonom prichádza aj
skvelá produktivita. Náš najsilnejší
ultratenký notebook s uhlopriečkou
35,56 cm (14") vám denne pomáha
zrýchľovať a urobí aj z tých
najnáročnejších úloh hračku s
výkonnými funkciami pre multitasking
a prácu na cestách a špičkovým
zabezpečením
Špičkový výkon
Nabitý energiou pre zvýšenie tempa, HP EliteBook 1040 je pripravený na vaše najväčšie výzvy v kancelárii aj mimo nej. S 18-hodinovou výdržou batérie2 a voliteľným
štvorjadrovým procesorom Intel® Core™ (rad H)3 pod kapotou nie je nič, čo nemôžete zvládnuť.

Tenký. Ľahký. Vaša konferenčná základňa.
Privítajte ultratenké zariadenie nabité funkciami a pripravené pre váš mobilný svet. Navrhnutý pre konferencie - so skvelým zvukom, intuitívnym riadením hovorov a 180°
pántom na zdieľanie mimoriadne jasnej, 700 nitovej obrazovky4 s vašimi spolupracovníkmi.

Naše najbezpečnejšie a najlepšie spravovateľné počítače
Ochrana je jednoduchá a spravovateľná vďaka špičkovej sade bezpečnostných funkcií, ktoré umožňujú bezpečné prehliadanie, udržuje vizuálnych hackerov v tme a
automaticky monitorujú a obnovujú pamäť BIOS.
Naplno pracujte celý deň so systémom Windows 10 Pro1 a výkonným, elegantným, tenkým a ľahkým počítačom HP EliteBook 1040.
Vychutnávajte si kombináciu výkonu a rýchlosti so štvorjadrovým procesorom Intel® Core™ 7. generácie (typový rad H)3, voliteľným diskom PCIe Gen3 SSD5 a pamäťou
DDR45.
Pomáha chrániť váš počítač pred infikovanými webovými stránkami, škodlivým softvérom, ransomvérom a vírusmi pomocou HP Sure Click6 – hardvérom vynucovaná
bezpečnosť pre prehliadače.
Chráňte sa pred vizuálnym odpozorovaním údajov pomocou voliteľného integrovaného bezpečnostného filtra HP Sure View7 s technológiou na ochranu súkromia. Stlačením
jediného tlačidla sa vaša obrazovka stane nečitateľnou pre všetkých okolo vás, no vy uvidíte obsah aj naďalej zreteľne.
Začínajte každý deň s originálnym systémom HP BIOS. Funkcia HP Sure Start Gen38 sleduje systém BIOS v pamäti, obnovuje platformu bez zásahu používateľa alebo
správcu, obnovuje systém BIOS do vlastného stavu a je pripravená na centralizovanú správu vo veľkých podnikoch.
Pracujte a hrajte s batériou s dlhou výdržou a nabite batériu HP na 50 % už za 30 minút9.
HP PhoneWise umožňuje odpovedať a reagovať na hovory a správy zo zariadenia iOS alebo Android™ z vášho počítača10.
Zostaňte produktívni so základnými konektormi pre voliteľné dokovanie6 a pripojte sa k sieti Wi-Fi a voliteľným sieťam 3G/4G LTE11.
Vyberte si voliteľný dotykový displej s rozlíšením FHD alebo UHD a prispôsobte ho svojmu štýlu práce5.
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Prenosný počítač HP EliteBook 1040 G4 Tabuľka s technickými údajmi

Dostupné operačné systémy

Windows 10 Pro 64 – spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro. 1
FreeDOS 2.0

Skupina procesora 4

Procesor Intel® Core™ i7 7. generácie (model i7-7820HQ); Procesor Intel® Core™ i7 7. generácie (model i7-7600U); Procesor Intel® Core™ i7 7. generácie (model i77500U); Procesor Intel® Core™ i5 7. generácie (model i5-7300U); Procesor Intel® Core™ i5 7. generácie (model i5-7200U)

Dostupné procesory 2,3,4

Procesor Intel® Core™ i7-7820HQ vPro™ s grafikou Intel® HD Graphics 630 (základná frekvencia 2,9 GHz, až 3,9 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia
pamäť 8 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i7-7600U vPro™ s grafikou Intel® HD Graphics 620 (základná frekvencia 2,8 GHz, až 3,9 GHz s technológiou Intel® Turbo
Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i7-7500U s grafikou Intel® HD Graphics 620 (základná frekvencia 2,7 GHz, až 3,5 GHz s technológiou Intel®
Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-7300U vPro™ s grafikou Intel® HD Graphics 620 (základná frekvencia 2,6 GHz, až 3,5 GHz s
technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Intel® Core™ i5-7200U s grafikou Intel® HD Graphics 620 (základná frekvencia 2,5 GHz, až 3,1
GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Čipset je integrovaný s procesorom

Maximálne množstvo pamäte

16 GB DDR4-2133 SDRAM 5
Pamäť je prispájkovaná. Podporuje dvojkanálovú pamäť.

Vnútorná pamäť

128 GB maximálne 1 TB M.2 PCle Gen 3x4 NVMe TLC SSD 6
maximálne 512 GB M.2 PCle Gen 3x4 NVMe TLC SSD 6
maximálne 512 GB M.2 PCle Gen 3x4 NVMe MLC SSD 6
maximálne 256 GB M.2 SATA SED SSD 6
maximálne 128 GB M.2 SATA TLC SSD 6

Obrazovka

Antireflexný displej IPS eDP s uhlopriečkou 35,56 cm (14"), podsvietením LED, 400 cd/m², 100 % sRGB a rozlíšením 4K (3840 x 2160); Dotykový displej IPS eDP s
uhlopriečkou 35,56 cm (14"), podsvietením LED, sklom Corning® Gorilla® Glass 4, 400 cd/m², 100 % sRGB a rozlíšením 4K (3840 x 2160); Antireflexný displej IPS eDP
s uhlopriečkou 35,56 cm (14"), podsvietením LED, 340 cd/m², 100 % sRGB a rozlíšením FHD (1920 x 1080); Dotykový displej IPS eDP s uhlopriečkou 35,56 cm (14"),
podsvietením LED, sklom Corning® Gorilla® Glass 4, 700 cd/m², 100 % sRGB, integrovaným bezpečnostným filtrom HP Sure View a rozlíšením FHD (1920 x 1080);
Dotykový displej IPS eDP s uhlopriečkou 35,56 cm (14"), podsvietením LED, sklom Corning® Gorilla® Glass 4 priamo spojeným s podkladovou vrstvou, 340 cd/m², 100
% sRGB, integrovaným bezpečnostným filtrom HP Sure View a rozlíšením FHD (1920 x 1080); Antireflexný dotykový displej IPS eDP s uhlopriečkou 35,56 cm (14"),
podsvietením LED, 700 cd/m², 100 % sRGB, integrovaným bezpečnostným filtrom HP Sure View a rozlíšením FHD (1920 x 1080) 11,12,30

Dostupná grafická karta

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

Zvuk

Zvuk značky Bang & Olufsen; Integrované prémiové reproduktory; Digitálny duálny mikrofón

Technológie bezdrôtového pripojenia

Kombinované pripojenie Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.0 (vPro™); Širokopásmové mobilné pripojenie HP lt4120
LTE/EV-DO/HSPA+ s GPS M.2; Širokopásmové mobilné pripojenie HP lt4132 LTE/HSPA+ s GPS M.2 7,8
(Kompatibilné so zariadeniami s certifikáciou Miracast (modely so systémom Windows 10))

Porty a konektory

2 USB 3.1 Gen 1 (1 nabíjací); 2 USB 3.1 Type-C™; 1 HDMI 1.4; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
(Kábel HDMI sa predáva samostatne.)

Vstupné zariadenia

Klávesnica HP Premium Collaboration plnej veľkosti, s podsvietením
Clickpad so snímačom obrazu so zapnutými viacdotykovými gestami a predvolene zapnutou možnosťou ťuknutia

Možnosti komunikácie

Modul HP s radičom NXP NFC NPC300 I2C NCI

Fotoaparát

Webová kamera HD 720p; Infračervená kamera na overenie tváre pomocou funkcie Windows Hello 11,18

Dostupný softvér

Natívna podpora technológie Miracast; HP Connection Optimizer; HP LAN-WLAN Protection; HP Velocity; Ovládač HP ePrint + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP
Recovery Manager; HP JumpStart; HP Support Assistant; Softvér HP Noise Cancellation; Nákup balíka Office; Vyhľadávanie Bing pre IE11 9,19,20

Správa zabezpečenia

HP BIOSphere Gen3; HP Client Security Gen3; HP DriveLock a Automatic DriveLock; HP Sure Start Gen3; Zásuvka Nano Security pre pre bezpečnostný zámok

Riadiace funkcie

Balíky ovládačov HP; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; Softvér HP Management Integration Kit pre Microsoft
System Center Configuration Manager; LANDESK Management 21,22,23

Napájanie

65 W sieťový adaptér USB Type-C™; 90 W sieťový adaptér USB Type-C™ 15

Typ batérie

HP Long Life, 6-článková, 67 Wh Li-ion 13,14

Výdrž batérie

Až 18 hodín 28

Rozmery

32,89 x 23,28 x 1,59 cm

Hmotnosť

Už od hmotnosti 1,36 kg
(Hmotnosť závisí od konfigurácie a komponentov)

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

s certifikátom ENERGY STAR®; EPEAT® Gold 17

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)

24,25,26,27,29
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Prenosný počítač HP EliteBook 1040 G4
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

Lankový nano zámok HP s kľúčom

Zamknite prenosný počítač alebo tablet v kancelárii a verejných priestranstvách s častým
pohybom osôb pripevnením k bezpečnému povrchu pomocou lankového nano zámku HP s
kľúčom s tenkým profilom.
Číslo produktu: 1AJ39AA

Mini dokovacia stanica HP USB-C

Buďte produktívni na cestách vďaka zjednodušenému rozšíreniu portu vreckovej veľkosti, ktoré
je módne a funkčné. Dokovacia stanica HP USB-C™ Mini má moderný textúrovaný dizajn a
obsahuje priechodné nabíjanie1 s pripojením dát, videosignálu, siete a zariadení2 do
kompaktnej a prenosnej stanice. Buďte produktívni na cestách vďaka zjednodušenému
rozšíreniu portu vreckovej veľkosti, ktoré je módne a funkčné. Dokovacia stanica HP USB-C™
Mini má moderný textúrovaný dizajn a obsahuje priechodné nabíjanie1 s pripojením dát,
videosignálu, siete a zariadení2 do kompaktnej a prenosnej stanice.
Číslo produktu: 1PM64AA

Bezdrôtová klávesnica na
spoluprácu HP

Zjednodušte svoje hlasové a obrazové hovory pomocou aplikácie Skype for Business®1 ako
nikdy predtým a zbavte sa neporiadku na pracovisku vďaka elegantnej bezdrôtovej klávesnici
na spoluprácu HP, ktorá bola prepracovaná na zvýšenie každodennej produktivity a
spoluprácu. Zjednodušte svoje hlasové a obrazové hovory pomocou aplikácie Skype for
Business®1 ako nikdy predtým a zbavte sa neporiadku na pracovisku vďaka elegantnej
bezdrôtovej klávesnici na spoluprácu HP, ktorá bola prepracovaná na zvýšenie každodennej
produktivity a spoluprácu.
Číslo produktu: Z9N39AA

5-ročná záruka, nasledujúci
pracovný deň hardvérová podpora
iba pre notebook 5-ročná podpora
spoločnosti HP pre hardvér
notebookov v nasledujúci pracovný
deň na mieste inštalácie

V prípade problémov s hardvérom je rýchly návrat k práci veľmi dôležitý. Získajte pomoc
odborníkov HP vďaka servisu na hardvér na mieste v nasledujúci pracovný deň a výrazne
predĺžte prevádzkovú dobu svojho produktu. Vďaka nepretržite dostupnej a vysokokvalitnej
pomoci na diaľku alebo praktickej podpore na mieste získate pomoc vždy, keď ju budete
potrebovať, aby ste mohli vrátiť k svojej práci.
Číslo produktu: U7861E
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Prenosný počítač HP EliteBook 1040 G4
Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér.

Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku
http://www.windows.com.
2 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.
3 Intel® Quad Core™ v procesory sú voliteľné. Viacjadrová technológia je navrhnutá na zlepšenie 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 konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
4 700 nitový displej je voliteľný, vyžaduje si HP Sure View a musí byť nakonfigurovaný pri nákupe. Dotykový displej zníži skutočný jas.
5 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
6 Funkcia HP Sure Click podporuje Microsoft Internet Explorer a Chromium.
7 Integrovaná ochrana súkromia HP Sure View je voliteľná funkcia, ktorú je potrebné nakonfigurovať pri nákupe.
8 Funkcia HP Sure Start Gen 3 je k dispozícii na produktoch HP EliteBook vybavených procesormi Intel® 7. generácie.
9 Keď je systém vypnutý alebo v režime spánku, nabije batériu až na 50 % v priebehu 30 minút. Vyžaduje sa napájací adaptér s výkonom minimálne 90 W. Po nabití batérie na 50 % sa obnoví normálna rýchlosť nabíjania. V dôsledku tolerancie
systému sa čas nabíjania môže líšiť o +/–10 %.
10 Klient HP PhoneWise je dostupný len na platformách HP EliteOne 1000 AiO G1, HP EliteBook x360 1020 G2, HP EliteBook 1040 G4. Systémové požiadavky na HP PhoneWise nájdete na www.hp.com/go/hpphonewise. HP PhoneWise nie je
kompatibilné s HP WorkWise pri spustení.
11 3G/4G LTE WWAN je voliteľná funkcia, ktorá musí byť nakonfigurovaná pri výrobe. Nemusí byť k dispozícii na všetkých produktoch a vo všetkých regiónoch, vyžaduje si samostatné zakúpenie služieb. Informácie o dostupnosti a pokrytí
získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosť pripojenia sa líši v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších faktorov.

Poznámky k technickým údajom
1 Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér,

ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie
požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com/.
2 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 vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Systém číselného označenia spoločnosti Intel nie je založený na miere výkonnosti.
3 Rýchlosť procesora platí pre režim maximálneho výkonu; v režime s optimalizáciou batérie pracujú procesory pri nižších rýchlostiach.
4 POZNÁMKA: Spoločnosť HP v súlade so zásadami podpory spoločnosti Microsoft nepodporuje operačný systém Windows 8 ani Windows 7 v produktoch s procesormi Intel alebo AMD 7. generácie a novšími procesormi a na stránke
http://www.support.hp.com neposkytuje žiadne ovládače pre systémy Windows 8 a Windows 7.
5 Vzhľadom na neštandardný charakter niektorých pamäťových modulov od iných výrobcov odporúčame použiť pamäťové moduly značky HP na zaistenie kompatibility. Ak použijete pamäťové moduly rôznej rýchlosti, systém bude pracovať s
nižšou rýchlosťou pamäte.
6 V prípade úložných zariadení platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po sformátovaní je menšia. V systéme Windows 10 je pre softvér na obnovu systému vyhradených až 30 GB miesta.
7 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
8 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 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 WLAN.
9 Miracast je bezdrôtová technológia, ktorú môže počítač používať na projekciu obrazovky na televízory, projektory a prehrávače streamov, ktoré takisto podporujú technológiu Miracast. Technológiu Miracast možno používať na zdieľanie
aktuálneho obsahu na obrazovke počítača a na projekciu prezentácií. Ďalšie informácie: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
11 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
12 Rozlíšenia závisia od funkcií monitora a nastavení rozlíšenia a farebnej hĺbky.
13 Podporuje rýchle nabíjanie HP len s 900 W
14 Batéria je interná a zákazník ju nemôže vymeniť. Možnosť záručného servisu.
15 Dostupnosť v jednotlivých krajinách sa môže líšiť.
16 Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba začína platiť dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete
na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s
príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.
17 Registrácia EPEAT®, kde je to relevantné. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách je uvedený na stránke http://www.epeat.net. Solárnu nabíjačku nájdete vyhľadaním kľúčového slova generator
v obchode HP s príslušenstvom tretích strán na stránke www.hp.com/go/options.
18 Funkcia Windows Hello vyžaduje nainštalovaný operačný systém Windows 10.
19 HP ePrint Drive vyžaduje internetové pripojenie k tlačiarni HP s webovým rozhraním a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP
ePrint nájdete na stránke www.hp.com/go/eprintcenter). Čas tlače a rýchlosti pripojenia sa môžu líšiť.
20 Aplikácia HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a prístup na internet.
21 Balík ovládačov HP nie je predinštalovaný, ale je k dispozícii na stránke http://www.hp.com/go/clientmanagement.
22 Balík HP Management Integration Kit možno stiahnuť zo stránky http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
23 Vyžaduje sa predplatné LANDESK Management.
24 Softvér HP BIOSphere Gen3 vyžaduje procesory Intel® 7. alebo 8. generácie.
25 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. Vzťahujú sa na ňu určité podmienky. Podrobné informácie nájdete na 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 stratí platnosť. Ak chcete využiť službu Data Delete, je potrebné najprv uzavrieť zmluvu o predbežnej autorizácii (Pre-Authorization Agreement)
a získať kód PIN alebo si zakúpiť jeden alebo viacero tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.
26 Softvér HP Client Security Suite Gen3 vyžaduje systém Windows a procesory Intel® alebo AMD 7. alebo 8. generácie.
27 Aktualizácie vyžadujú explicitný súhlas s používaním programu Microsoft Defender a pripojenie na internet.
28 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.
29 Zámok sa musí zakúpiť samostatne.
30 Integrovaný bezpečnostný filter HP Sure View je voliteľná funkcia, ktorú je potrebné nakonfigurovať pri nákupe.
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