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HP Elite Dragonfly G2 noteszgép
Kapcsolattartás gyakorlatilag bárhonnan
Az 1 kg3 alatti kezdőtömegű, könnyen
hordozható HP Elite Dragonfly G2 elegáns
formatervvel és hatékony biztonsági
funkciókkal rendelkezik. A
mesterségesintelligencia-alapú
hangrendszer, a gyönyörű kijelző és a
lenyűgöző együttműködési lehetőségeket
kínáló csatlakoztathatóság az
együttműködést helyezi középpontba.
*A termékfotó eltérhet a valóságos terméktől

A HP a Windows 11 Pro vállalati verziót
ajánlja

Pehelykönnyű kialakítás
Az 1 kg3 alatti kezdőtömegű HP Elite Dragonfly G2 egy kifinomult kialakítású x360 érintőképernyős
laptop, amely minden eddiginél könnyebben hordozható. A látványos felületek és díszítőelemek
kiemelik az eszköz formavilágát, amelynek a kialakításához újrahasznosított anyagokat, köztük
óceánok felé tartó műanyagokat is felhasználtak.5
Létesítsen sokoldalú kapcsolatokat
Az opcionális 5G6 technológiának köszönhetően szinte bárhonnan tarthatja a kapcsolatot a
hihetetlenül könnyű, kompakt és rugalmas HP Elite Dragonfly G2 készülék segítségével. Az éles,
tiszta hangzású Bang & Olufsen hangrendszernek és az ultrafényes kijelzőnek köszönhetően
bármilyen környezetben együttműködhet másokkal.
A HP Wolf Security védelme alatt áll
A HP Wolf Security for Business egy hardveresen megerősített, folyamatosan működő, ellenálló
védelmi rendszert biztosít. Folyamatosan fejlődő megoldásai a BIOS rendszertől a böngészőkig, az
operációs rendszeren belül, illetve felette és alatta is védelmet nyújtanak a számítógépnek a modern
fenyegetésekkel szemben.4
A környezettudatosabban tervezett termékek népszerűsítése keretében másként az óceánokba
kerülő műanyagokat használunk fel a HP Elite Dragonfly G2 hangszórójának borításához és
kijelzőjének keretéhez, míg a külső csomagolódoboz 100%-ban fenntartható forrásokból származó
anyagokból készül.5,8
Pillanatok alatt elrejtheti képernyőjét a kíváncsi tekintetek elől az opcionális HP Sure View Reflect
segítségével, amely oldalirányból olvashatatlanná teszi a képernyőt.9
A HP Sure Shutter révén elérhető fokozott biztonságnak köszönhetően nem kell többé attól tartania,
hogy megfigyelik. Az integrált fizikai zárat a billentyűzet dedikált okosgombja aktiválja, így nem kell
attól tartania, hogy a tudta nélkül megfigyelik.10
A HP Sound Calibration segítségével kifejezetten az igényeihez szabott, magával ragadó hangzást
érhet el a fejhallgatójával. A mesterséges intelligencián alapuló HP Dynamic Audio10 a beszédre,
zenére vagy filmekre hangolja a rendszert.11,12
Az opcionális HP újratölthető aktív toll G3 rendkívül nyomásérzékeny és könnyen aktiválható, így
gond nélkül lejegyezheti ötleteit és feliratozhatja a dokumentumokat. Ráadásul a toll
közelségérzékelő funkciója azt is jelzi, ha ottfelejtette valahol.13
A billentyűzetet könnyedén, rendszeresen megtisztíthatja akár egy általános, háztartási
törlőkendővel is. A HP Easy Clean egy gombnyomással letiltja az érintőképernyőt, a billentyűzetet és
az érintőpadot, hogy a rendszer leállítása nélkül tudja megtisztítani az eszközt.15,16
A HP Elite Dragonfly G2 hosszú akkumulátor-üzemidejének köszönhetően hűséges társa lehet a
mindennapokban.
Ott rendezheti be „irodáját”, ahol csak szeretné, és az opcionális, akár 5G vezeték nélküli szélessávú
technológia támogatásának köszönhetően szinte mindenütt elérhető maradhat a 4x4 antennával.6
Gyorsítsa fel a nagy teljesítményigényű üzleti alkalmazásait az opcionális 11. generációs Intel®
Core™ processzorral.17
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HP Elite Dragonfly G2 noteszgép Specifikációk táblázata

*A termékfotó eltérhet a valóságos terméktől

Elérhető operációs rendszerek

Windows 11 Pro1
Windows 11 Home – a HP a Windows 11 Pro vállalati verziót ajánlja1
Windows 11 Home Single Language1
Windows 11 Pro (a Windows 11 Enterprise mennyiségi licencszerződéssel érhető el)1
Windows 10 Pro1
Windows 10 Home1
Windows 10 Home Single Language1
FreeDOS
(A készülék a Windows 10 rendszerrel van ellátva, és ingyenes Windows 11-frissítés vagy előre telepített Windows 11 jár hozzá. A frissítés időpontja készülékenként eltér. A funkciók és az
alkalmazás elérhetősége régiónként változhat. Egyes funkciók csak a megfelelő hardveren működnek (további információkért lásd a Windows 11 specifikációit).)

Processzorcsalád7

11. generációs Intel® Core™ i7 processzor; 11. generációs Intel® Core™ i5 processzor; 11. generációs Intel® Core™ i3 processzor

Elérhető processzorok4,5,6,7

Intel® Core™ i3-1115G4 Intel® UHD grafikus vezérlővel (Intel® Turbo Boost technológiával akár 4,1 GHz, 6 MB L3 gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i5-1135G7 (Intel® Turbo Boost
technológiával akár 4,2 GHz, 8 MB L3 gyorsítótár, 4 mag); Intel® Core™ i7-1165G7 (Intel® Turbo Boost technológiával akár 4,7 GHz, 12 MB L3 gyorsítótár, 4 mag); Intel® Core™ i5-1145G7
(2,6 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 4,4 GHz, 8 MB L3 gyorsítótár, 4 mag), Intel® vPro®-támogatással; Intel® Core™ i7-1185G7 (3,0 GHz-es alapfrekvencia,
Intel® Turbo Boost technológiával akár 4,8 GHz, 12 MB L3 gyorsítótár, 4 mag), Intel® vPro®-támogatással

Maximális memória

32 GB LPDDR4X-4266 SDRAM 8
Alaplapra forrasztott memória. Támogatja a kétcsatornás memóriát.

Belső tárolókapacitás

legfeljebb 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD 32 GB Intel® Optane™ H10 memóriával9,10
256 GB legfeljebb 2 TB PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SSD TLC9
256 GB legfeljebb 512 GB PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SED SSD TLC9
256 GB legfeljebb 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD9

Kijelző mérete (képátló, metrikus)

33,8 cm (13,3")

Kijelző

33,8 cm (13,3 hüvelyk) képátlójú, FHD (1920 x 1080), érintőképernyő, IPS, BrightView, 400 nit fényerő, alacsony fogyasztású, 72% NTSC; 33,8 cm (13,3 hüvelyk) képátlójú, FHD (1920 x
1080), érintőképernyő, IPS, BrightView, 1000 nit fényerő, 72% NTSC, HP Sure View Reflect beépített adatvédelmi szűrő; 33,8 cm (13,3 hüvelyk) képátlójú, 4K UHD (3840 x 2160),
érintőképernyő, IPS, BrightView, 550 nit fényerő, 95% sRGB 15,16,17

Elérhető grafikus kártya

Integrált: Intel® UHD Graphics; Intel® Iris® Xᵉ Graphics15,18

Hang

B&O hangzás, négy prémium sztereó hangszóró, többcsatornás, kifelé fordított mikrofon

Vezeték nélküli technológiák

(Kompatibilis a Miracast-tanúsítvánnyal rendelkező eszközökkel.)

Portok és csatlakozók

2 Thunderbolt™ 4 és USB4™ Type-C® 40 Gb/s jelátviteli sebességgel; 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/s jelátviteli sebességgel; 1 kombinált sztereó fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó; 1
HDMI 2.0b40 ;
(A HDMI-kábel külön vásárolható meg.);
Opcionális portok: 1 külső Nano SIM-nyílás WWAN-hoz

Bemeneti eszközök

Modern HP billentyűzet – cseppálló, hátsó megvilágítású billentyűzet DuraKey billentyűkkel; Üveg érintőtábla alapértelmezés szerinti kézmozdulat-támogatással, Microsoft precíziós
érintőtábla;

Kommunikáció

Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced, 9. kategória; Kombinált Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) és Bluetooth® 5, nem vPro®; Kombinált Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) és Bluetooth® 5, vPro®; Qualcomm®
Snapdragon™ X55 5G modem 12,13,14;

Kamera

720p felbontású HD-kamera; IR kamera 15

Szoftver

HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Buy Office (Sold separately); HP Power Manager; myHP; HP Privacy
Settings; HSA Fusion for Commercial; HSA Telemetry for Commercial; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notifications; HP QuickDrop; HP Wireless Button Driver; 19,20

Elérhető szoftver

A HP Smart támogatása57

Biztonságfelügyelet

Absolute Persistence modul; HP DriveLock és automatikus DriveLock; HP Secure Erase; Hitelesítés bekapcsoláskor; Rendszerindítás előtti hitelesítés; TPM 2.0 beágyazott biztonsági lapka
Windows 10 operációs rendszerekhez (Common Criteria EAL4+ tanúsítvánnyal rendelkezik); HP Sure Click; Windows Defender; HP Sure Sense; BIOS-frissítés hálózaton keresztül; Lakatok és
kábelzáreszközök támogatása a házon; HP Sure Start Gen6; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Kompatibilitás a védett maggal ellátott
számítógépekkel;24,25,26,27,28,29,30,31,32,35

Biztonsági szoftverek licencei

HP Wolf Pro Security EditionA HP Pro Security Edition előre telepítve érhető el bizonyos HP számítógépeken, és magában foglalja a HP Sure Click Pro és a HP Sure Sense Pro szoftvert. 3 éves
licenc szükséges. A HP Pro Security Edition szoftver licencelése a HP végfelhasználói licencszerződés (EULA) feltételei szerint történik. Az EULA a következő címen érhető el:
https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/disclaimer.do#EN_US, az alábbiak szerint módosítva: „7. Időtartam. Ha a jelen végfelhasználói licencszerződésben foglalt feltételek
alapján másként nem szűnik meg, a HP Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro és HP Sure Click Pro) licence az aktiváláskor lép érvénybe, és ezt követően harminchat (36) hónapig („Kezdeti
időszak”) érvényben marad. A Kezdeti időszak végén (a) megújító licencet vásárolhat a HP Pro Security Edition szoftverhez a HP.com webhelyen, a HP értékesítési szolgálatától vagy egy HP
értékesítési partnertől, vagy (b) a továbbiakban a HP Sure Click és a HP Sure Sense standard verzióját használhatja, jövőbeli szoftverfrissítések és HP támogatás nélkül.” A HP Pro Security
Edition az SMB-környezethez lett optimalizálva, és előre konfigurálva érhető el – a kezelhetőség opcionális. A HP Pro Security Edition támogat egy korlátozott eszközkészletet, amelyet a HP
Manageability Integration Kit használni tud, és amely a http://www.hp.com/go/clientmanagement webhelyről tölthető le.

Ujjlenyomat-olvasó

Ujjlenyomat-érzékelő

Felügyeletei funkciók

HP illesztőprogram-csomagok; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4; HP Client Management Script
Library (letöltés)22,23

Tápellátás

HP Smart 65 W-os USB Type-C®-tápegység; HP Smart 65 W-os USB Type-C® vékony tápegység36,37

Akkumulátor típusa

HP Long Life 4 cellás, 56,2 Wh-s lítiumion; HP Long Life 2 cellás, 38 Wh-s lítiumion36,43

Akkumulátor üzemideje

Akár 16 óra és 30 perc42

Méretek

30,43 x 19,75 x 1,61 cm

Tömeg

Kezdő tömeg: 0,99 kg; (A tömeg a konfigurációtól függően változik.)

Ökocímkék

ENERGY STAR®-tanúsítvány; EPEAT® 2019 minősítés, ha elérhető. Az EPEAT®-minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető
meg.39

Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk

Óceánok felé tartó műanyag a hangszóróházban és a keretben; 10% felhasználás után újrahasznosított műanyag; Alacsony halogéntartalmú; Csomagban is elérhető; A külső doboz és a
hullámkarton párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható11,33,34,41

Jótállás

A HP Services keretében 1 éves és 3 éves korlátozott jótállás, illetve a szoftverekre 90 napos korlátozott jótállás érhető el, az országtól függően. Az akkumulátorokra alapértelmezés szerint
egyéves korlátozott jótállás érvényes, kivételt képeznek ez alól a Long Life akkumulátorok, amelyekre a platformmal azonos, egyéves vagy hároméves korlátozott jótállás vonatkozik.
Helyszíni szerviz és kiterjesztett jótállás is elérhető. A HP Care Pack szolgáltatások külön megvásárolható, kibővített szolgáltatási szerződések, amelyek a normál korlátozott jótállás által
biztosított védelmet további lehetőségekkel bővítik. A HP termékéhez megfelelő szolgáltatás kiválasztásához használja a HP Care Pack szolgáltatásokat kereső eszközt a következő
webhelyen: http://www.hp.com/go/cpc.
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HP Elite Dragonfly G2 noteszgép
Kiegészítők és szolgáltatások (nem tartozék)

HP 5 éves, következő munkanapi,
helyszíni hardvertámogatás
noteszgépekhez

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 5 éves, következő munkanapi
helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.
Termékszám: UB0G8E
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HP Elite Dragonfly G2 noteszgép
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
3

A tényleges tömeg a konfigurációtól függően változik. Az UHD panel, az FHD panel és a HP Sure View Reflect, a WWAN, a négycellás akkumulátor, az 512 GB-os vagy nagyobb SSD és a 32 GB memória az 1 kg alatti kezdőtömegű konfigurációkhoz nem érhető el.
A HP Wolf Security for Business használatához Windows 10 szükséges. Különböző HP biztonsági szolgáltatásokat tartalmaz, és HP Pro- és Elite-termékeken, valamint munkaállomásokon és kiskereskedelmi POS-termékeken érhető el. A mellékelt biztonsági
szolgáltatások listáját és az operációs rendszerre vonatkozó követelményeket a termékadatok tartalmazzák.
5
A laptop hangszóróháza és a kijelző keretének elemei 5%-ban olyan műanyagból készülnek, amely máskülönben az óceánokba kerülne.
6
Az 5G modul várhatóan 2021 márciusától lesz elérhető, és opcionális funkció, amelyet a vásárláskor kell konfigurálni. Az AT&T és a T-Mobile hálózatai támogatottak az Egyesült Államokban. A modul 5G hálózatokhoz lett tervezve, mivel a szolgáltatók EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC) típusú csatlakozást alkalmaznak 100 MHz-es 5G NR és LTE csatorna-sávszélességgel, 256QAM 4x4 segítségével, a 3GPP által meghatározottak szerint; aktiválást igényel, és csak külön
megvásárolható szolgáltatási szerződéssel használható. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. A kapcsolat, illetve a feltöltés és a letöltés sebessége a hálózat, a földrajzi elhelyezkedés, a környezet, a hálózati
viszonyok és más tényezők függvényében változhat. Az 5G nem minden területen és nem minden termékhez érhető el. Visszafelé kompatibilis a 4G LTE és 3G HSPA technológiákkal. Az 5G modul a tervek szerint adott országokban lesz elérhető, ahol a szolgáltató
támogatott.
7
A gigabites sebességeket is támogató Wi-Fi® Wi-Fi 6 (802.11ax) technológiával akkor érhető el, ha a fájlátvitel azonos útválasztóhoz csatlakozó eszközök között történik. A használatához külön megvásárolható vezeték nélküli útválasztóra van szükség, am
8
A csomagolás 100%-ban fenntartható forrásból származó, tanúsított és újrahasznosított rostokból készül. A rostból készült töltőanyagok 100%-ban újrahasznosított farostból és organikus anyagokból készülnek. A műanyagból készült töltőanyagok
újrahasznosítottanyag-tartalma több mint 90%.
9
A HP Sure View Reflect beépített adatvédelmi szűrő opcionális funkció, amelyet a vásárláskor kell külön kérni a konfiguráció részeként, és amelyet fekvő tájolásban történő használatra terveztek.
10
A HP Sure Shutter csak a HD vagy infravörös kamerával ellátott számítógépeken érhető el, és a gyártó telepíti.
11
A hamarosan megjelenő HP Sound Calibration automatikus Windows-frissítésen keresztül lesz elérhető, illetve a https://support.hp.com/us-en/drivers webhelyről is letölthető lesz. A használatához Windows 10, analóg headset és beállítás szükséges.
12
A hamarosan megjelenő HP Dynamic Audio automatikus Windows-frissítésen keresztül lesz elérhető, illetve a https://support.hp.com/us-en/drivers webhelyről is letölthető lesz. A használatához Windows 10 szükséges, kompatibilis a belső PC-hangszórókkal és
analóg headsetekkel.
13
Külön vagy opcionális tartozékként vásárolható meg.
15
Egyes háztartási törlőkendők biztonságosan használhatók a HP Elite, a Workstation és a HP ProBook 635 Aero számítógépeken akár 1000 alkalommal: A fertőtlenítésről további információkat a törlőkendő gyártójának utasításainál talál, a HP által tesztelt
törlőkendőkről pedig a „How to Sanitize Your HP Device” (Hogyan fertőtleníthetők a HP-eszközök) (https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW) útmutatóból tájékozódhat, amely a HP Elite c1030 Chromebookra nem vonatkozik.
16
A HP Easy Clean használatához Windows 10 RS3 operációs rendszer szükséges, és csak a billentyűzetet, az érintőképernyőt és az érintőtáblát tiltja le, a portokat nem. A tisztítással kapcsolatos utasításokért tekintse meg a felhasználói útmutatót.
17
A többmagos technológia célja egyes szoftvertermékek teljesítményének a javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások
munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása, márkajelzése és/vagy elnevezése nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
4

Műszaki specifikációkra vonatkozó lábjegyzetek
1 Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést

igényelhetnek. A Windows frissítése és engedélyezése automatikusan történik. Nagy sebességű internet-hozzáférés és Microsoft-fiók szükséges. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények vonatkozhatnak a frissítésekre. További
részletek: http://www.windows.com.
4 A többmagos technológia célja egyes szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhel
5 A processzor sebessége a maximális teljesítménymódot jelöli; a processzorok sebessége az akkumulátor működését optimalizáló módban ennél alacsonyabb.
6 Az Intel® Turbo Boost teljesítménye függ a hardver-, szoftver- és a teljes rendszer-konfigurációtól. További információk: www.intel.com/technology/turboboost.
7 A Microsoft támogatási irányelvének megfelelően a HP nem támogatja a Windows 8 és a Windows 7 operációs rendszert az Intel, valamint a 7. generációs vagy újabb AMD processzorral konfigurált termékeken, illetve nem biztosít illesztőprogramokat Windows
8 Mivel néhány harmadik féltől származó memóriamodul nem felel meg az ipari szabványnak, HP emblémával ellátott memória használatát javasoljuk a kompatibilitás érdekében. Ha különböző sebességű memóriákat használ, a rendszer az alacsonyabb
memóriasebess
9 Tárolómeghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Legfeljebb 30 GB-nyi tárterületet a rendszer-helyreállítási szoftver foglal el (Windows 10 esetében).
10 Az Intel® Optane™ memóriaalapú rendszergyorsítás nem helyettesíti vagy növeli a rendszer DRAM-ját. 8. generációs vagy újabb Intel® Core™ processzort, az Intel® Optane™ technológiát támogató BIOS-verziót, 64 bites Windows 10-et és Intel® Rapid Storage
11A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak.
12 Külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pontra és internetszolgáltatásra van szükség. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott. A 802.11ac WLAN specifikációi csak tervek, és nem tekinthetők véglegesnek. Ha a végleges
specifikációk eltérnek a tervektől, az befolyásolhatja a noteszgép és a többi 802.11ac WLAN-eszköz közötti kommunikációt.
13 A Miracast egy vezeték nélküli technológia, amellyel kivetítheti számítógépe képernyőjét televíziókra, projektorokra és streaming szolgáltatásokra.
14 A WWAN-modul opcionális összetevő, gyári beállítást igényel, és a használata külön megvásárolható szolgáltatási szerződéshez kötött. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatónál. A kapcsolat sebessége a földrajzi hely, a
környezet, a hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat. A 4G LTE nem minden területen és nem minden termékhez érhető el.
15 A HD képminőséghez HD felbontású tartalom szükséges.
16 A felbontás a monitor képességeitől, valamint a felbontás és a színmélység beállításaitól függ.
17 A HP Sure View Reflect beépített adatvédelmi szűrő opcionális funkció, amelyet a vásárláskor kell külön kérni a konfiguráció részeként, és amelyet a fekvő tájolásban történő használatra terveztek.
18 Az Intel® Iris® Xᵉ grafikus vezérlő képességeinek használatához a rendszer Intel® Core™ i5 vagy i7 processzorokkal és kétcsatornás memóriával történő konfigurálása szükséges. Az Intel® Iris® Xᵉ grafikus vezérlő Intel® Core™ i5 vagy 7 processzorral és
egycsatornás memóriával csak UHD grafikus rendszerként működik.
19 A HP Connection Optimizer használatához Windows 10 szükséges.
20 A HP Support Assistant futtatásához Windows és internet-hozzáférés szükséges.
22 A HP illesztőprogram-csomagok nincsenek előre telepítve, de letölthetők a http://www.hp.com/go/clientmanagement webhelyről.
23 A HP Manageability Integration Kit a http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html webhelyről tölthető le.
24 Az Absolute firmware modul alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és csak licenc-előfizetés megvásárlásával, valamint a szoftverügynök teljes mértékű aktiválásával aktiválható. A licenc-előfizetések több évig terjedő időtartamokra köthetők. A szolgáltatás
elérhetősége korlátozott, az Egyesült Államokon kívüli elérhetőségéről érdeklődjön az Absolute vállalatnál. Bizonyos feltételek lehetnek érvényesek. További részletek: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
25 A HP Secure Erase a National Institute of Standards and Technology 800-88-as speciális kiadványában leírt „Clear” tisztítási módszerrel használható. A HP Secure Erase nem támogatja az Intel® Optane™ technológiát használó platformokat.
26 A firmware TPM 2.0-s verziójú.
27 A HP Sure Click használatához Windows 10 rendszer szükséges. További részletek: https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
28 A Windows Defender frissítéséhez beleegyezés és internetkapcsolat szükséges.
29 A HP Sure Sense használatához Windows 10 Pro vagy Enterprise szükséges.
30 A HP Client Security Manager Gen7 szoftverhez Windows rendszer szükséges, és csak egyes HP Pro és Elite számítógépeken érhető el.
31 A HP Sure Start Gen6 csak bizonyos HP számítógépeken érhető el.
32 A védett maggal ellátott számítógéphez Intel® vPro® vagy AMD Ryzen™ Pro processzor szükséges. 8 GB vagy több rendszermemóriát igényel. A védett maggal ellátott számítógép funkció gyárilag konfigurálható.
33 Az egyes részegységekben lévő, óceánok felé tartó műanyagok százalékos aránya termékenként változó.
34 Az újrahasznosított műanyag aránya az IEEE 1680.1-2018 szabványban szereplő meghatározáson alapul.
35 A HP BIOSphere Gen6 csak bizonyos HP Pro és Elite számítógépeken érhető el. A részletekért tekintse meg a termékspecifikációkat. A funkciók a platformtól és a konfigurációtól függően változhatnak.
36 Az akkumulátort 30 percen belül feltölti 50%-ra, ha a rendszer ki van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van. Legalább 65 watt teljesítményű tápegység szükséges. Miután az akkumulátor töltöttségi szintje elérte az 50%-ot, a töltés visszaáll a normá
37 Az elérhetőség országonként változhat.
38 A HP Care Pack szolgáltatások külön vásárolhatók meg. A HP Care Pack szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának dátumától vehető igénybe. A szolgáltatásra bizonyos korlátozáso
39 Az egyesült államokbeli EPEAT® regisztráció alapján az IEEE 1680.1-2018 EPEAT® szabványnak megfelelően. Az állapot országonként eltér. További információért látogasson el a www.epeat.net webhelyre.
40 A SuperSpeed USB 20 Gb/s jelátviteli sebessége Thunderbolt™ 4 esetén nem érhető el.
41 A külső doboz és a hullámkarton párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származó, tanúsított és újrahasznosított rostokból készül.
42 A Windows 10 MM18 akkumulátor üzemideje több tényezőtől, például a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól és szolgáltatásoktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függ. Az akkumulátor
maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek: www.bapco.com.
43 A wattórában (Wh) mérhető tényleges akkumulátorkapacitás eltér a tervezési kapacitástól. Az akkumulátor kapacitása természetes módon csökken a tárolási időtartam, az idő, a használat, a környezet, a hőmérséklet, a rendszer-konfiguráció, a betöltött
alkalmazások, a funkciók, az energiagazdálkodási beállítások és egyéb tényezők következtében.
56 HP Wolf Pro Security Edition (including HP Sure Click Pro and HP Sure Sense Pro) is available preloaded on select SKUs and, depending on the HP product purchased, includes a paid 1-year or 3-year license. The HP Wolf Pro Security Edition software is licensed
under the license terms of the HP Wolf Security Software - End-User license Agreement (EULA) that can be found at: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 as that EULA is modified by the following: “7. Term. Unless otherwise
terminated earlier pursuant to the terms contained in this EULA, the license for the HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro and HP Sure Click Pro) is effective upon activation and will continue for either a twelve (12) month or thirty-six (36) month license
term (“Initial Term”). At the end of the Initial Term you may either (a) purchase a renewal license for the HP Wolf Pro Security Edition from HP.com, HP Sales or an HP Channel Partner, or (b) continue using the standard versions of HP Sure Click and HP Sure Sense at no
additional cost with no future software updates or HP Support.
57 A HP Smart Support a termék első indításakor automatikusan összegyűjti az eszközszintű konfigurációs adatok és állapottal kapcsolatos elemzések biztosítása céljából szükséges telemetriát. Egyes termékeken előre telepítve érhető el, a HP gyári konfigurációs
szolgáltatásain keresztül; vagy le is tölthető. A HP Smart Support engedélyezésével vagy letöltésével kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet: http://www.hp.com/smart-support.
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