Dataark

HP EliteBook 850 G5 bærbar PC
En særpreget bærbar PC som gjør det mulig å arbeide hvor som helst
Den svært sikre og administrerbare HP
EliteBook 850 er vakkert utformet med
moderne fagfolk i tankene, og tilbyr
kraftige samarbeidsverktøy slik at du
kan være mer produktiv enn noensinne,
på farten eller på kontoret.

HP anbefaler Windows 10 Pro.

Briljant ny design
Denne ultratynne, presisjonstilvirkede bærbare PC-en i aluminium passer inn hvor som helst og tar
seg flott ut. En valgfri ultra-bright-skjerm2 tilpasser seg automatisk til ethvert miljø for en optimal
visningsopplevelse uansett hvor du arbeider.

Bygget på et sikkert fundament
Beskytt PC-en mot kommende trusler fra skadelig programvare med selvreparerende,
maskinvareforsterkede og administrerbare sikkerhetsløsninger fra HP. HP Sure Start Gen43 og HP
Sure Click4 bidrar til å sikre PC-en, fra BIOS til nettleseren.

Krystallklart samarbeid
Skarp og klar samtalelyd og avanserte samarbeidsfunksjoner som HP Noise Cancellation.
Topphøyttalere gir rik og høy lyd. Samarbeidstaster og den tredje mikrofonen som vender mot
omgivelsene, bidrar til produktive PC-samtaler.

En moderne dokkingløsning
Rask overgang til skrivebordsproduktivitet med én USB-C™-kabel5. Valgfri HP Thunderbolt Dock
G26 gir administrasjon i bedriftsklassen og en valgfri lydmodul7. Tradisjonell sidedokkingstasjon
støttes også for å fungere sammen med den eksisterende løsningen din.
Kom deg gjennom dagen med Windows 10 Pro1 og de kraftige sikkerhets-, samarbeids- og
tilkoblingsfunksjonene fra HP.
Bidra til å øke hastigheten på krevende forretningsprogrammer med en ekstra 8. generasjon
firekjerners Intel® Core™-prosessor 8.
Jobb deg gjennom kreative programmer med 4k-skjermer med høy oppløsning med ekstra AMD
Radeon™ RX540 diskret grafikk6.
Du trenger aldri å undre på om noen ser på deg med den ekstra tryggheten som kommer fra det
integrerte HP Privacy-kameraet 9, med en fysisk lukker for å beskytte mot skadelig overvåking.
Beskytt PC-en med maskinvareforsterket selvreparerende beskyttelse med HP Sure Start Gen43
som automatisk gjenoppretter BIOS.
Hold kritiske programmer og prosesser i gang selv om skadelig programvare forsøker å avslutte
dem, med selvreparerende beskyttelse10.
Styrk sikkerheten ved å bruke opptil tre godkjenningsfaktorer, inkludert fingeravtrykk og
ansiktsgjenkjenning11.
Bidra til å beskytte PC-en mot nettsteder og PDF-filer i nettleseren som er infisert med skadelig
programvare, ransomware eller virus, med HP Sure Click4.

HP anbefaler Windows 10 Pro.
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HP EliteBook 850 G5 bærbar PC Spesifikasjonstabell

Tilgjengelige operativsystem

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro. 1
FreeDOS 2.0

Prosessorfamilie 4

8. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor (i7-8650U); 8. generasjons Intel® Core™ i7-prosessor (i7-8550U); 8. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor (i5-8350U); 8.
generasjons Intel® Core™ i5-prosessor (i5-8250U); 7. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor (i5-7300U); 7. generasjons Intel® Core™ i5-prosessor (i5-7200U)

Tilgjengelige prosessorer 2,3,4

Intel® Core™ i7-8650U med Intel® UHD Graphics 620 (1,9 GHz grunnfrekvens, opptil 3,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™
i7-8550U med Intel® UHD Graphics 620 (1,8 GHz grunnfrekvens, opptil 4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-8350U med
Intel® UHD Graphics 620 (1,7 GHz grunnfrekvens, opptil 3,6 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-8250U med Intel® UHD
Graphics 620 (1,6 GHz grunnfrekvens, opptil 3,4 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-7300U med Intel® HD Graphics 620
(2,6 GHz grunnfrekvens, opptil 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i5-7200U med Intel® HD Graphics 620 (2,5 GHz
grunnfrekvens, opptil 3,1 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 3 MB cache, 2 kjerner)

Maksimalt minne

32 GB DDR4-2400 SDRAM 5
Støtte for to kanaler.

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

256 GB inntil 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 6
128 GB inntil 256 GB M.2 SATA SSD 6

Skjerm

39,6 cm (15,6" diagonalt) LED-bakbelyst FHD IPS-antirefleksskjerm, 220 cd/m², 67% sRGB (1920 x 1080); 39,6 cm (15,6" diagonalt) LED-bakbelyst FHD IPS
berøringsskjerm med Corning® Gorilla®-glass 3, 220 cd/m², 67 % sRGB (1920 x 1080); 39,6 cm (15,6" diagonalt) LED-bakbelyst FHD IPS-antirefleksskjerm,
400 cd/m², 100 % sRGB (1920 x 1080); 39,6 cm (15,6" diagonalt) LED-bakbelyst 4K IPS-antirefleksskjerm, 400 cd/m², 100 % sRGB (3840 x 2160); 39,6 cm (15,6"
diagonalt) LED-bakbelyst HP Sure View integrert innsynsfilter, FHD IPS og antirefleks, 650 cd/m², 100 % sRGB (1920 x 1080) 11,13,14,15

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® UHD Graphics 620; Intel® HD Graphics 62011
Diskret: AMD Radeon™ RX 540 (2 GB GDDR5 dedikert)13

Lyd

Bang & Olufsen, to stereohøyttalere, 3 multi-mikrofonsett

Trådløse teknologier

Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2, vPro™; Kombinert Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 ikke-vPro™; Kombinert Realtek 802.11ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 Combo, non-vPro™; HP lt4132
LTE/HSPA+ mobil bredbåndsmodul; Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced 7,8,9
(Kompatibel med Miracast-sertifiserte enheter.)

Porter og kontakter

1 Thunderbolt™ (USB Type-C™-kontakt); 2 USB 3.1 Gen 1 (1 lader); 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 forankringskontakt; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1
vekselstrøm
(HDMI-kabel selges separat.)

Inndataenheter

HP Premium samarbeidstastatur, sølebestandig med drenering, bakbelyst som alternativ
Klikkepute med flerberøringsbevegelser aktivert, tapping aktivert som standard
Omgivelseslyssensor 13

Kommunikasjon

HP-modul med NXP NFC-kontroller NPC300 I2C NCI; Intel® I219-LM GbE, vPro™; Intel® I219-V GbE, non-vPro™ 10

Kamera

HD-kamera; HD IR-webkamera 11,12

Tilgjengelig programvare

Støtte for Native Miracast; HP LAN Protection; HP Connection Optimizer; HP Velocity; HP 3D DriveGuard; HP ePrint-driver + JetAdvantage; HP Hotkey-støtte; HP
Recovery Manager; HP JumpStart; HP Support Assistant; HP Noise Cancellation-programvare; HP PhoneWise; HP Client Security Gen4; Kjøp Office 9,16,17,18,19

Sikkerhetsadministrasjon

Absolute Persistence-modul; HP BIOSphere Gen4; HP Device Access Manager; HP DriveLock og automatisk DriveLock; HP Fingeravtrykkleser; HP Password Manager;
HP Secure Erase; HP Security Manager; Microsoft Security Defender; Autentisering ved oppstart; Autentisering før oppstart; Den innebygde TPM 2.0sikkerhetsbrikken leveres med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-sertifisert); HP Sure Click; HP Sure Start Gen4 23,24,25,26,27,28,29

Administrasjonsfunksjoner

HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability integreringssett Gen2; Ivanti Management
Suite 20,21,22

Strøm

65 W USB Type-C™-adapter; 45 W USB Type-C™-adapter; HP Smart 65 W ekstern strømadapter; HP Smart 65 W EM ekstern strømadapter; HP Smart 45 W ekstern
strømadapter 31

Batteritype

HP Long Life 3 celler 50 Wh Li-ion 30

Mål

37 x 25,2 x 1,83 cm

Vekt

Starter på 1,78 kg (u/berøring); Starter på 1,93 kg (berøring)
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT® Gold-registrert 33

Miljøspesifikasjoner

Lavhalogen; TCO 5.0-sertifisert 34

Garanti

3 års begrenset garanti på deler og arbeid (3-3-0). Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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HP EliteBook 850 G5 bærbar PC
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP Exec 15.6 Midnight Top Load

Beskytt innholdet i vesken mens du er på farten med HP Executive 15.6 Midnight toppmatets
veske, i et nytt elegant materiale i midnattssvart, som har et låsbart1 PC-rom med doble
tenner, sikker RFID-lomme for å beskytte ID-en din og en diskret lomme for en valgfri HP
sporingsenhet.2 Hold alt i vesken beskyttet når du pendler med HP Executive 15,6 Midnight
m/toppåpning i ny stilig midnattsvart farge.
Produktnummer: 1KM15AA

HP ekstern USB DVDRW-stasjon

Koble HP ekstern USB DVD/RW-stasjonen til en ledig USB-port på PCen1 for å få umiddelbar
lese-/skrivetilgang til optisk medier. Koble HP ekstern USB DVD/RW-stasjonen til en ledig USBport på PCen1 for å få umiddelbar lese-/skrivetilgang til optisk medier.
Produktnummer: F2B56AA

HP 65 W Smart
vekselstrømsadapter

Mat den bærbare PCen med kontrollert strømforsyning. HPs nye 65 W smart LS-adapter
regulerer strøm og forskyver elektriske spenningstopper, det er designet for å redusere
kabelbelastning og inkluderer en spesiell dongel som støtter nåværende og tidligere HPmodeller – En perfekt utbytteadapter til den bærbare PCen eller en reserve. Smarte
vekselstrømsadaptere fra HP leverer strøm til den bærbare PCen og lader det interne batteriet
samtidig. Disse adapterne gir deg mulighet til å få strøm til den bærbare PCen når du er ute fra
kontoret eller på reise.
Produktnummer: H6Y89AA

HP Kabellås med nøkkel 10 mm

Du bidrar til å sikre den bærbare PC-en på kontoret og i områder med mye trafikk ved å feste
den til en sikker flate med HP Master kabellås med en nøkkel på 10mm som er laget spesielt
for bærbare PC-er med ultra-tynn profil. Du bidrar til å sikre den bærbare PC-en på kontoret og
i områder med mye trafikk ved å feste den til en sikker flate med HP Master kabellås med en
nøkkel på 10mm som er laget spesielt for bærbare PC-er med ultra-tynn profil.
Produktnummer: T1A62AA

HP trådløst Collaboration-tastatur

Gjør det enklere enn noen gang å ha Skype for Business®-samtaler og -videosamtaler1, og
fjern rotet på arbeidsplassen med det elegante HP trådløse Collaboration-tastaturet,
nyutviklet for å forbedre produktiviteten i hverdagen og samarbeidsproduktiviteten. Gjør det
enklere enn noen gang å ha Skype for Business®-samtaler og -videosamtaler1, og fjern rotet
på arbeidsplassen med det elegante HP trådløse Collaboration-tastaturet, nyutviklet for å
forbedre produktiviteten i hverdagen og samarbeidsproduktiviteten.
Produktnummer: Z9N39AA

HP 4 år maskinvarestøtte på stedet
neste virkedag for bærbar PC

Få maskinvarestøtte på neste virkedag på stedet i 4 år fra en HP-kvalifisert tekniker for
dataenheten din hvis problemet ikke kan løses eksternt.
Produktnummer: U7860E
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HP EliteBook 850 G5 bærbar PC
Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve at du oppgraderer og/eller kjøper maskinvare, drivere og/eller programvare separat for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows

10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com.
2 Ultra-bright-skjerm er en tilleggsfunksjon som må være installert ved fabrikken.
3 HP Sure Start Gen4 er tilgjengelig på HP EliteBook-produkter utstyrt med 8. generasjon Intel®-prosessorer.
4 HP Sure Click er tilgjengelig på enkelte HP-plattformer, og støtter Microsoft® Internet Explorer og Chromium™. Gå til http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx? docname = 4AA7-0922ENW for informasjon om alle kompatible
plattformer etter hvert som de blir tilgjengelige.
5 USB-C™ bærbare PC-er må være i stand til å støtte strøm og video.
6 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
7 HP-lydmodul selges separat og kreves for lyd.
8 Intel® Quad Core™-prosessorer kommer som tillegg. Multicore er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien.
Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
9 HP Privacy kamera bare tilgjengelig på ikke-berøringsskjermer utstyrt med HD- eller IR-kamera, og må installeres på fabrikken.
10 HP Sure Run er tilgjengelig på HP Elite PC-er som er utstyrt med 8. generasjon Intel®- eller AMD-prosessorer.
11 HP Multi Factor Authenticate krever 7. eller 8. generasjon Intel® Core™-prosessor, Intel® integrert grafikk og Intel® WLAN. Tre godkjenningsfaktorer krever en Intel® vPro™-prosessor.
12 Ultra-bright-skjerm er en tilleggsfunksjon som må være installert ved fabrikken.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i

Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.windows.com/.
2 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning
og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering, merking og/eller navn er ikke et mål på høyere ytelse.
3 Prosessorhastighet angir maksimal ytelsesmodus; prosessorer vil kjøre med lavere hastighet i batterioptimeringsmodus.
4 MERK: I samsvar med Microsofts støttepolicy støtter ikke HP operativsystemene Windows 8 eller Windows 7 på produkter som er konfigurert med Intel®- og AMD-prosessorer fra og med 7. generasjon. HP tilbyr derfor ikke drivere for
Windows 8 eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.
5 Da enkelte tredjeparts minnemoduler ikke følger etablerte industristandarder, anbefaler vi bruk av HP-merket minne for å sikre kompatibilitet. Hvis du blander minnehastigheter, vil systemet yte ved den laveste minnehastigheten.
6 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. TB = 1 trillion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 10) er reservert til programvare for systemgjenoppretting.
7 Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste kreves og selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige
spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare datamaskinens mulighet til å kommunisere med andre trådløse 802.11ac-enheter.
8 WWAN-modul krever en tjenestekontrakt som kjøpes separat. Forhør deg med tjenesteleverandøren om dekning og tilgjengelighet i ditt område. Tilkoblingshastigheter varierer avhengig av region, omgivelser, nettverksforhold og andre
faktorer. 4G LTE er ikke tilgjengelig på alle produkter i alle regioner.
9 Miracast er en trådløs teknologi som PCen kan bruke til å projisere skjermbildet på TV, projektorer og streaming.
10 Begrepet «10/100/1000» eller «Gigabit» Ethernet angir samsvar med IEEE-standarden 802.3ab for Gigabit Ethernet, og innebærer ikke en faktisk hastighet på 1 Gbps. For overføring med høy hastighet er det nødvendig med forbindelse til
en Gigabit Ethernet-server og nettverksinfrastruktur.
11 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
12 Internett-tilgang kreves.
13 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.
14 Oppløsninger avhenger av skjermegenskaper og innstillinger for oppløsning og fargedybde.
15 HP Sure View er valgfritt og må konfigureres ved anskaffelse. Tilgjengelig på Q2 2018.
16 HP ePrint Drive krever Internett-tilkobling til en nettaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokumenter og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på
www.hp.com/go/eprintcenter). Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere.
17 HP Support Assistant krever Windows og Internett-tilgang.
18 HP PhoneWise-klienten er bare tilgjengelig på enkelte plattformer. For støttede plattformer og HP PhoneWise-systemkrav, se www.hp.com/go/HPPhoneWise.
19 HP Client Security Suite Gen 4 krever Windows og 8. generasjons Intel®- eller AMD-prosessorer.
20 HP Driver Packs er ikke forhåndsinstallert, men er tilgjengelig for nedlasting på http://www.hp.com/go/clientmanagement.
21 HP Manageability Integration Kit kan lastes ned fra http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
22 Ivanti Management Suite-abonnement kreves.
23 HP BIOSphere Gen4-funksjoner kan variere avhengig av PC-plattformen, og konfigurasjoner krever 8. generasjons Intel®-prosessorer.
24 Secure Erase for metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. Støttes på Elite-plattformer med BIOS-versjon F.03 og nyere.
25 Absolute-agenten leveres avslått, og blir aktivert når kunder kjøper og aktiverer et abonnement. Abonnementer kan kjøpes for perioder som løper over flere år. Tjenesten er begrenset. Undersøk hos Absolute med hensyn til tilgjengelighet
utenfor USA. Absolute Recovery Guarantee er en begrenset garanti. Visse vilkår gjelder. Alle detaljer finnes her: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete er en valgfri tjeneste fra Absolute
Software. Recovery Guarantee er ugyldig hvis utnyttet. For å bruke Data Delete-tjenesten må kunder først undertegne en forhåndsgodkjenningsavtale og enten skaffe seg en PIN-kode eller kjøpe en eller flere RSA SecurID-koder fra Absolute
Software.
26 HP Password Manager krever Internet Explorer, Chrome eller FireFox. Det er ikke alle nettsteder og programmer som støttes. Brukeren må eventuelt aktivere eller tillate tillegget eller utvidelsen i nettleseren.
27 HP Fingeravtrykksensor selges separat eller som tilleggsutstyr.
28 Samtykke til bruk av Microsoft Defender og Internett-tilkobling er nødvendig for oppdateringer.
29 HP Sure Click er tilgjengelig på enkelte HP-plattformer, og støtter Microsoft® Internet Explorer og Chromium™. Gå til http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW for å få informasjon om alle kompatible
plattformer etter hvert som de blir tilgjengelige.
30 Støtter HP Fast Charge med 65-watts strømadapter.
31 Tilgjengelighet kan variere fra land til land.
32 HP Care Pack selges separat. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Du finner mer informasjon på
www.hp.com/go/cpc. HP-tjenester reguleres av HPs gjeldende tjenestevilkår, som kunden mottok skriftlig eller muntlig på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokal lovgivning, og slike
rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs tjenestevilkår eller HPs begrensede garanti som gjelder det aktuelle HP-produktet.
33 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på http://www.epeat.net. Søk etter generator på HPs tredjepartsbutikk for tilbehør til
solcellegeneratorer på www.hp.com/go/options
34 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
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