Záznamový list

Prenosný počítač HP EliteBook 840r G4
Zabezpečenie, ovládateľnosť a výkon v mimoriadne tenkom dizajne.
Zlepšite vašu spoločnosť pomocou
ultratenkého profesionálneho
notebooku, ktorý umožňuje
používateľom pracovať na maximum.
Vďaka funkciám podnikovej triedy,
komplexnému zabezpečeniu a
prepracovanej spolupráci zvládnete aj
tie najnáročnejšie úlohy mimoriadne
efektívne.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.
Postavený na bezpečných základoch

● Chráňte váš počítač pred hrozbami vyvíjajúcich sa budúcich škodlivých programov pomocou automatických opráv, hardvérovo
vynútených a spravovateľných bezpečnostných riešení od spoločnosti HP. Funkcie HP Sure Start Gen42 a HP Sure Click3 umožňujú
zabezpečenie vášho počítača od spustenia systému BIOS až po prehľadávanie internetu.

Vysoký výkon, vysoká mobilita.

● Zrýchlite náročné podnikové aplikácie a dáta. Skombinujte vysoký výkon a dlhú životnosť batérie so štvorjadrovými procesormi
Intel® Core™ 8. generácie4, jednotkami SSD PCIe Gen35, až 32 GB pamäte DDR4 a dvoma možnosťami ukladania dát.5.

Tenký dizajn bez potreby adaptérov.

● Pozdvihnite vašu mobilitu na novú úroveň s ultratenkým dizajnom, ktorý neznižuje kvalitu. Zariadenie HP EliteBook 840r s
neuveriteľnou hrúbkou už od 18,9 mm obsahuje viacero plnohodnotných portov, ako je VGA, DisplayPort™, RJ-45 a pripojenie
k rozširujúcej základni USB-C™.

Jasne ich uvidíte a zreteľne ich budete počuť

● Zabezpečte vašej spolupráci online ostrosť a jasnosť osobného stretnutia so softvérom HP Audio Boost, HP Noise Cancellation,
Audio by Bang & Olufsen a voliteľnou webovou kamerou s rozlíšením 720p5.

Funkcie

● Pracujte celý deň naplno so systémom Windows 10 Pro1 a funkciami zabezpečenia, spolupráce a pripojenia od spoločnosti HP.
● Chráňte svoj počítač pomocou hardvérovo vynútených automatických opráv nástroja HP Sure Start Gen42, ktorý automaticky
obnovuje systém BIOS.
● Zabezpečte prevádzku kritických procesov aj v prípade, že sa ich malvér pokúša vypnúť. Riešenie HP Sure Run6 rozširuje hardvérom
vynucované zabezpečenie s automatickou opravou na operačný systém, čím chráni pred škodlivými útokmi na aplikácie a procesy.
● Chráňte svoj počítač pred webovými stránkami a súbormi .pdf infikovanými škodlivým softvérom, vydieracím softvérom alebo
vírusmi v prehľadávači pomocou nástroja HP Sure Click3.
● Súprava HP Manageability Integration Kit Gen27 zrýchľuje vytváranie obrazov a správu hardvéru, systému BIOS a zabezpečenia pri
správe zariadení prostredníctvom nástroja Microsoft System Center Configuration Manager.
● Nabite batériu až na 50 % už za 30 minút8 s technológiou rýchleho nabíjania batérie HP.
● Optimalizujte úložný priestor prostredníctvom najnovších možností vysokovýkonných úložných priestorov od spoločnosti HP5.
● Softvér HP Noise Cancellation potláča hluk na pozadí vrátane zvuku pri stláčaní klávesov na klávesnici.
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Prenosný počítač HP EliteBook 840r G4
Tabuľka s technickými údajmi

Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 64 – spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS 2.0

Skupina procesora5

Procesor Intel® Core™ i5 7. generácie (i5-7200U); Procesor Intel® Core™ i5 7. generácie (i5-7300U); Procesor Intel® Core™ i5 8. generácie (i5-8250U); Procesor Intel® Core™ i5 8.
generácie (i5-8350U)

Dostupné procesory3,4,5

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); Intel®
Core™ i5-7300U 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™
i5-8250U s grafikou Intel® UHD Graphics 620 (základná frekvencia 1,6 GHz, až 3,4 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Intel® Core™ i5-8350U
s grafikou Intel® UHD Graphics 620 (základná frekvencia 1,7 GHz, až 3,6 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá)

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 32 GB DDR4-2400 SDRAM 6
Poznámky k štandardnej pamäte: Podpora duálneho kanála.

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

500 GB Maximálne 1 TB 7200 ot./min. SATA7
256 GB Maximálne 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD7
128 GB Maximálne 256 GB M.2 SATA SSD7

Obrazovka

Dotykový displej IPS s uhlopriečkou 35,6 cm (14"), podsvietením LED, sklom Corning® Gorilla® Glass 4, 220 cd/m², 45 % sRGB a rozlíšením FHD (1920 x 1080); Antireflexný displej IPS
s uhlopriečkou 35,6 cm (14"), podsvietením LED, 220 cd/m², 45 % sRGB a rozlíšením FHD (1920 x 1080); Antireflexný displej s uhlopriečkou 35,6 cm (14"), podsvietením LED, 220
cd/m², 45 % sRGB a rozlíšením HD (1366 x 768)13,14

Dostupná grafická karta

Integrovaná: Intel® UHD Graphics 620; Intel® HD Graphics 62013

Bezdrôtové technológie

Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2, vPro™; Kombinované dvojpásmové pripojenie Intel® Wireless-AC
8265 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2, bez technológie vPro™; Kombinované pripojenie Realtek RTL8822BE 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2, non-vPro™;
Modul mobilného širokopásmového pripojenia HP lt4132 LTE/HSPA+ s GPS; Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced8,9,10,11

Možnosti komunikácie

Modul HP s radičom NXP NFC NPC300 I2C NCI; Intel® I219-LM GbE, vPro™; Intel® I219-V GbE, bez technológie vPro™12

Rozširujúce sloty

1x multiformátová čítačka digitálnych médiíPodporuje karty SD, SDHC a SDXC.

Porty a konektory

1 port USB 3.1 Type-C™; 2 porty USB 3.1 Gen 1 (1 nabíjací); 1 port DisplayPort™ 1.2; 1 port VGA; 1 port RJ-45; 1 dokovací konektor; 1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón;
1 konektor napájania; 1 zásuvka na karty SIM; 1 čítačka pamäťových kariet Smart Card
(Káble nie sú súčasťou dodávky.)

Vstupná jednotka

Vodeodolná klávesnica HP Premium štand. veľkosti, odolnosť voči poliatiu, numerická klávesnica a voliteľné podsvietenie
Dotykový displej s podporou viacdotykových gest, tlačidlo zap./vyp., ťuknutia sú predvolene zapnuté

Webová kamera

Kamera HD8,13

Dostupný softvér

Natívna podpora technológie Miracast; HP LAN Protection; HP Velocity; Ovládač HP ePrint + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Recovery Manager; HP JumpStart; HP Support
Assistant; Softvér HP Noise Cancellation; HP PhoneWise; Nákup balíka Office11,15,16,17

Správa zabezpečenia

Modul Absolute Persistence; HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock a Automatic DriveLock; HP Fingerprint Sensor; Správca hesiel HP Password Manager; HP Secure Erase; Microsoft
Security Defender; Overovanie pri zapnutí systému; Overovanie pred načítaním systému; So systémom Windows 10 sa dodáva čip integrovaného zabezpečenia TPM 2.0 (certifikácia
Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; HP SureStart Gen4; HP Wireless Wakeup; HP Client Security Gen4; Konfigurácie RAID; HP Sure Run; HP Sure Recover21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,36,37

Napájanie

45 W externé sieťové napájanie HP Smart; 65 W externé sieťové napájanie HP Smart32
HP Long Life, 3-článková, 51 Wh Li-ion31
(Batéria je interná a zákazník ju nemôže vymeniť. Možnosť záručného servisu.)

Rozmery

33,8 x 23,7 x 1,89 cm (nedotykový); 33,8 x 23,7 x 2,02 cm (dotykový)

Hmotnosť

Od 1,5 kg (nedotykový model); Od 1,65 kg (dotykový model) (Hmotnosť sa mení podľa konfigurácie.)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov; Certifikácia TCO 5.035

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

Certifikácia ENERGY STAR® a registrácia EPEAT® Gold

Záruka

3-ročná obmedzená záruka na súčiastky a prácu (3-3-0). Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Taška na notebook HP Exec
15,6, čierna

S taškou na notebook HP Executive v novej, štýlovej čiernej budete mať pri každodennom prenose do práce všetko
vybavenie bezpečne uložené.

Externá mechanika DVDRW s
rozhraním USB

Pripojte externú jednotku HP USB DVD/RW ku ktorémukoľvek dostupnému portu USB na PC1 a získajte okamžitý prístup
na čítanie a zápis optického média.

Sieťový adaptér HP Smart
65 W

Kŕmte svoj prenosný počítač s kontrolovanými dávkami elektrickej energie. Nový, 65W sieťový adaptér HP Smart reguluje
napájanie a vyrovnáva elektrické výboje. Je navrhnutý na znižovanie záťaže v kábloch a obsahuje špeciálny kľúč na
podporu súčasných aj predošlých modelov HP – perfektný pre výmenu napájacieho adaptéra vášho prenosného počítača
alebo ako nevyhnutná záloha.

Číslo produktu: 1KM15AA

Číslo produktu: F2B56AA

Číslo produktu: H6Y89AA

10 mm lankový zámok HP s
kľúčom

Pomôžte zaručiť bezpečnosť svojho prenosného počítača v kancelárii a miestach s frekventovanou prevádzkou tým, že ho
priviažete k bezpečnému povrchu pomocou 10 mm lankového zámku HP s hlavným kľúčom, ktorý je navrhnutý špeciálne
pre prenosné počítače s ultratenkým profilom.

Číslo produktu: T1A62AA

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.

Číslo produktu: Z9N39AA

4-ročná podpora spoločnosti
HP pre hardvér notebookov v
nasledujúci pracovný deň na
mieste inštalácie

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite podporu hardvéru v nasledujúci
pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom spoločnosti HP po dobu 4 rokov.

Číslo produktu: U7860E
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows 10 Pro.

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 Riešenie HP Sure Start Gen4 je dostupné v produktoch HP EliteBook vybavených procesormi Intel® 8. generácie.
3 Funkcia HP Sure Click je k dispozícii na vybraných platformách HP a podporuje Microsoft® Internet Explorer a Chromium™. Informácie o všetkých kompatibilných platformách nájdete na stránke
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW hneď, ako sú k dispozícii.
4 Procesory Intel® Quad Core™ sú voliteľné. Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
5 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
6 Riešenie HP Sure Run je dostupné v počítačoch HP Elite vybavených procesormi Intel® alebo AMD 8. generácie.
7 Softvér HP Manageability Integration Kit možno stiahnuť zo stránky http://www.hp.com/go/clientmanagement.
8 Keď je systém vypnutý alebo v režime spánku, nabije batériu až na 50 % v priebehu 30 minút. Vyžaduje sa napájací adaptér s výkonom minimálne 65 W. Po nabití batérie na 50 % sa obnoví normálna rýchlosť nabíjania. V dôsledku tolerancie systému sa čas
nabíjania môže líšiť o +/-10 %.

Technické špecifikácie zrieknutie
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 internetového pripojenia si môže účtovať poplatky za prenos a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku
http://www.windows.com/.
3 Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon 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, značka alebo pomenovanie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
4 Rýchlosť procesora označuje režim maximálneho výkonu; v režime optimalizácie batérie budú procesory pracovať s nižšou rýchlosťou.
5 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. a novšej generácie a na stránke http://www.support.hp.com neposkytuje
žiadne ovládače pre systémy Windows 8 a Windows 7.
6 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.
7 V prípade úložného priestoru: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 30 GB (v prípade systému Windows 10) je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
8 Predávané samostatne alebo ako voliteľná funkcia.
9 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.
10 Modul WWAN je voliteľný a vyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o poskytovaní služieb. Informácie o pokrytí a dostupnosti vo vašej oblasti získate od poskytovateľa služieb. Rýchlosť pripojenia sa líši v závislosti od polohy, prostredia, stavu siete a ďalších
faktorov. Technológia 4G LTE nie je k dispozícii vo všetkých produktoch a regiónoch.
11 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.
12 Pojem „10/100/1000“ alebo „Gigabit“ Ethernet označuje kompatibilitu s normou IEEE 802.3ab pre gigabitový Ethernet a neznamená skutočnú prevádzkovú rýchlosť 1 Gb/s. Na vysokorýchlostný prenos dát je potrebné pripojenie na server a sieťovú
infraštruktúru s gigabitovým ethernetovým pripojením.
13 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
14 Rozlíšenia závisia od funkcií monitora a nastavení rozlíšenia a farebnej hĺbky.
15 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.
16 Aplikácia HP Support Assistant vyžaduje systém Windows a prístup na internet.
17 Softvér HP Client PhoneWise je dostupný iba pre vybrané platformy. Podporované platformy a systémové požiadavky softvéru HP PhoneWise nájdete na stránke www.hp.com/go/HPPhoneWise.
18 Balík ovládačov HP nie je predinštalovaný, ale je k dispozícii na stránke http://www.hp.com/go/clientmanagement.
19 Softvér HP Manageability Integration Kit možno stiahnuť zo stránky http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
20 Vyžaduje sa predplatné balíka Ivanti Management Suite.
21 Funkcie firmvéru HP BIOSphere Gen4 sa môžu líšiť v závislosti od platformy a konfigurácií počítača. Vyžaduje procesory Intel® alebo AMD 8. generácie.
22 Funkcia bezpečného zmazania Secure Erase je pre metódy uvedené v špeciálnej publikácii 800-88 Národného inštitútu noriem a technológií podporovaná na platformách Elite s verziou systému BIOS F.03 alebo novšou.
23 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. Platia určité podmienky. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej 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 bude neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, je potrebné najprv uzavrieť Súhlas s overením identity a získať kód PIN alebo si zakúpiť jeden alebo viacero tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute
Software.
24 Softvér HP Client Security Suite Gen 4 vyžaduje systém Windows a procesory Intel® alebo AMD 8. generácie.
25 Správca hesiel HP Password Manager vyžaduje Internet Explorer, Chrome alebo FireFox. Niektoré stránky a aplikácie nemusia byť podporované. Používateľ bude možno musieť zapnúť alebo povoliť doplnok/rozšírenie v internetovom prehliadači.
26 Snímač HP Fingerprint Sensor sa predáva samostatne alebo ako voliteľné príslušenstvo.
27 Aktualizácie vyžadujú explicitný súhlas s používaním programu Microsoft Defender a pripojenie na internet.
28 Konfigurácia RAID je doplnková a vyžaduje druhý pevný disk.
29 Funkcia HP Sure Click je k dispozícii na vybraných platformách HP a podporuje Microsoft® Internet Explorer a Chromium™. Informácie o všetkých kompatibilných platformách nájdete na stránke
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW hneď, ako sú k dispozícii.
30 Riešenie HP Sure Start Gen4 je dostupné v produktoch HP Elite vybavených procesormi Intel® alebo AMD 8. generácie.
31 Podporuje rýchle nabíjanie HP.
32 Dostupnosť v jednotlivých krajinách sa môže líšiť.
33 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.
34 Registrácia EPEAT®, kde je to relevantné. Registrácia EPEAT sa líši v závislosti od krajiny. Stav registrácie v daných krajinách nájdete na www.epeat.net. Solárnu nabíjačku nájdete vyhľadaním kľúčového slova generator v obchode HP s príslušenstvom tretích strán
na stránke www.hp.com/go/options.
35 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely získané po nákupe nemusia mať nízky obsah halogenidov.
36 Riešenie HP Sure Run je dostupné v produktoch HP Elite vybavených procesormi Intel® alebo AMD® 8. generácie.
37 Riešenie HP Sure Recover je dostupné v počítačoch HP Elite s procesormi Intel® alebo AMD 8. generácie a vyžaduje otvorené káblové sieťové pripojenie. S cieľom zabrániť strate údajov je pred použitím riešenia HP Sure Recover potrebné zálohovať dôležité
súbory, údaje, fotografie, videá a ďalší obsah.
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