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HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile
Workstation
ZBook-ydeevne, mere mobil end nogensinde før

Vores smalleste og letteste ZBook
nogensinde giver ægte mobilitet for dem, der
ønsker skubbe grænserne for den typiske
arbejds-pc til det yderste. Uanset om det er
på kontoret eller i marken har du med
ydeevne på professionelt niveau og en flot
lys skærm alt, hvad du brug for til at
gennemse arbejde og administrere projekter
fra et hvilket som helst sted.

HP anbefaler Windows 10 Pro til
virksomheder

Administrér på farten

Vægten af vores mest mobile ZBook starter ved blot 3,1 lbs  og er klar til at tage med på
farten. Med 3x hurtigere Wi-Fi® , 4G LTE  i gigabit-klassen og bedre batteritid  har du
udstyret til arbejde væk fra kontoret i dagevis. Og HP SureView Privacy-skærmen beskytter
personlige oplysninger mod nysgerrige øjne.

Ydeevne på professionelt niveau. På farten

Sig farvel til sløve tider. Kom hurtigt gennem projekter og store arbejdsmængder med de
seneste Intel® Core™-processorer og NVIDIA Quadro®-grafikkort, der er certificeret til pro-
apps. Åbn store filer og apps samtidigt for at arbejde hurtigt med multitasking-
produktivitet.

Du kan arbejde hvor som helst uden at kompromittere ydeevnen eller sikkerheden med
Windows 10 Pro, leveret af HP’s samarbejds- og tilslutningsteknologi.
Åbn store filer og apps samtidigt for at arbejde hurtigt med multitasking-produktivitet med
næste generation af NVIDIA® Quadro®-grafikkort med 4 GB videohukommelse.
Gør hurtigt og effektivt dine ideer levende med de seneste 10. generations quad core-Intel®
Core™-processorer med op til 4,2 GHz acceleration, når du har mest brug for det.
Har gennemgået hårde test for at leve op til ISV-certificering og leverer suveræn ydeevne
og understøttelse af førende softwareudbydere, herunder Autodesk og Adobe®.
Få ro i sindet med HP's mest sikre mobile workstations. Få øjeblikkelig beskyttelse mod
visuel hacking med HP Sure View, og forsvar dig mod firmware- og malwareangreb med HP
Sure Start og HP Sure Sense.
Denne Zbook er bygget med tanke for miljøet og omfatter genbrugsplastik fra havet,
plastikfri emballage, en reduktion i farlige materialer og ultra effektivt strømforbrug.
Tastaturet er blevet tænkt forfra med gummikupler, tænd/sluk-knap og en lydsvag clickpad
for at få en mere bekvem, intuitiv og lydsvag oplevelse.
Denne ZBook er designet til den ultimative holdbarhed og gennemgår meget krævende
MIL-STD 810H-test for at sikre, at den bliver ved med at holde dampen oppe hele
arbejdsdagen.
Du får en bedre forbindelse på din computer med HP Thunderbolt Dock, der giver dig
lynhurtig Thunderbolt™ 3-overførsler og fleksibilitet til at køre op til to eksterne 4K-
skærme.
Arbejd uden begrænsninger uanset placering med op til 2 TB lokal PCIe-lagerplads.
170-graders hængsler ligger næsten fladt, hvilket giver nemt samarbejde og behagelig
visning fra alle vinkler.
Der er ingen grund til at risikere at bruge andres netværk, når du har dig eget. Valgfrit 4G
LTE udnytter SIM-kortet fra din udbyder af trådløs forbindelse for at give ekstra sikkerhed.
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HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation Specifikationstabel

Understøttede operativsystemer

Windows 10 Pro 64 – HP anbefaler Windows 10 Pro til virksomheder
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64
Windows 10 Pro 64
Windows 10 Enterprise 64
FreeDOS 3.0
Red Hat® Enterprise Linux® 7

Processorfamilie 10. generations Intel® Core™ i7-processor (i7-10810U, i7-10610U, i7-10510U); 10. generations Intel® Core™ i5-processor (i5-10310U, i5-10210U)

Tilgængelige processorer

Intel® Core™ i7-10510U-processor med Intel® UHD-grafikkort (basisfrekvens på 1,8 GHz, op til 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB L3 cache, 4
kerner); Intel® Core™ i7-10810U med Intel® UHD-grafikkort (basisfrekvens på 1,1 GHz, op til 4,9 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3-cache, 6
kerner), understøtter Intel® vPro™ Technology; Intel® Core™ i7-10610U med Intel® UHD-grafikkort (basisfrekvens på 1,8 GHz, op til 4,9 GHz med Intel® Turbo
Boost Technology, 8 MB L3-cache, 4 kerner), understøtter Intel® vPro™ Technology; Intel® Core™ i5-10310U med Intel® UHD-grafikkort (basisfrekvens på 1,7
GHz, op til 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3-cache, 4 kerner), understøtter Intel® vPro™ Technology; Intel® Core™ i5-10210U-processor
med Intel® UHD-grafikkort (basisfrekvens på 1,6 GHz, op til 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB L3 cache, 4 kerner)

Chipsæt Intel® indbygget SoC

Maksimal hukommelse 64 GB DDR4-2666 ikke-ECC SDRAM (konfigurationer med separat grafikkort); 32GB DDR4-2666 ikke-ECC SDRAM (konfigurationer med separat grafikkort) 

Hukommelsessokler 2 SODIMM, understøtter to kanaler (konfigurationer med integreret grafikkort); Hukommelse, der er loddet ned, understøtter to kanaler (konfigurationer med
separat grafikkort)

Internt storage

256 GB op til 2 TB PCIe® Gen 3 x 4 NVMe™ M.2 SSD
256 GB op til 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD-drev
op til 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD-drev
256 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M. 2 SSD med Intel® Optane™-hukommelse på 16 GB H10 op til 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M. 2 SSD med Intel®
Optane™-hukommelse på 32 GB H10 PCIe® NVMe™ M.2 QLC SSD

Skærm

Refleksfri FHD IPS eDP-skærm på 35,6 cm (14") diagonalt, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080); Refleksfri FHD IPS eDP-touchskærm, på 35,6 cm (14")
diagonalt, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080); Refleksfri FHD IPS eDP + PSR-skærm på 35,6 cm (14") med HP Sure View Reflect integreret Privacy-skærm,
1000 nits, 72 % NTSC (1920 x 1080); Refleksfri 4K UHD IPS eDP 1.4 + PSR HDR-400-skærm på 35,6 cm (14") med sensor for omgivende lys, 950 nits, 95 %
sRGB (3840 x 2160) 

Tilgængelige grafikkort Integreret: Intel® UHD-grafikkort
Diskret: NVIDIA® Quadro® P520 (4 GB dedikeret GDDR5-hukommelse)

Lyd Audio fra Bang & Olufsen, to stereohøjtalere, to digitale HP-mikrofoner, funktionstaster til at justering af lydstyrken, kombineret mikrofon-/hovedtelefonstik,
HD-lyd

Udvidelsesstik 1 smart kortlæser

Porte og stik Venstre side: 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofon; 1 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Gen 1 (opladning)
Højre side: 1 strømstik; 1 HDMI 1.4b; 2 USB Type-C™ (Thunderbolt™ 3)

Input-enheder
Lydsvagt premium-tastatur fra HP i fuld størrelse, tåler mindre væskespild, bagbelysning, med udløbshul og DuraKeys, clickpad med billedsensor og
glasoverflade samt multiberøringsaktiveret; Dobbelt pegepind; Klikkefeltet, der understøtter stryg og tryk med flere fingre ad gangen, er aktiveret som
standard; Microsoft præcisions touchpad standard-support;

Kommunikation WLAN: Kombination af Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2 x 2) og Bluetooth® 5, vPro™; Kombination af Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2 x 2) og Bluetooth® 5, ikke-vPro™ ; WWAN
Intel® XMM™ 7560 LTE-Advanced Pro Cat 16; Intel® XMM™ 7360 LTE Advanced CAT 9 

Kamera 720p HD-webcam med IR; 720p HD-webcam 

Tilgængelig software
Bing-søgning for IE11; Køb af Office; CyberLink Power Media Player; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation-software; HP Performance Advisor; HP
Recovery Manager; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Mobile Connect Pro; Integreret understøttelse af Miracast; HP-forbindelsesoptimering; HP ZCentral
Remote Boost-software 

Sikkerhedsstyring

Absolute Persistence-modul; HP Device Access Manager; HP Power On Authentication; Stik til sikkerhedslås; Integreret TPM 2.0-sikkerhedschip (Trusted
Platform-modul); Master Boot Record-sikkerhed; Godkendelse før systemstart; Microsoft Security Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit;
HP Support Assistant; HP BIOSphere med HP Sure Start; HP Sure Sense; HP Client Security Manager; HP Sure Recover; HP Sure Recover med integreret
geninstallation af systembillede; HP Sure-platform

Fingeraftrykslæser Fingeraftrykslæser (udvalgte modeller)

Strømforsyning HP Smart 65 W ekstern AC-strømadapter; HP Smart 45 W ekstern AC-strømadapter

Batteritype 3-cellers HP-litiumion-polymerbatteri på 56 Wh med lang levetid 

Batteritid Op til 14 timer

Genopladningstid for batteri Understøtter hurtig batteriopladning: Ca. 50 % på 30 minutter

Mål 32,3 x 21,46 x 1,79 cm

Vægt Fra 1,41 kg (Vægten varierer med konfigurationen og komponenterne.)

Overholdelse af standarder for energieffektivitet Der findes ENERGY STAR®-certificerede og EPEAT® Gold-registrerede konfigurationer

Miljøspecifikationer Lav halogen

Garanti Begrænset garanti og service i tre år (3-3-0), som omfatter 3 år med reservedele og arbejdskraft. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.
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HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP 17.3-forretningsrygsæk

Hold dine hænder fri og din bærbare computer sikker med en HP 17.3-forretningsrygsæk, som
er designet til at være med dig både på og uden for kontoret. Den har låsbare lynlåse, en sikker
RFID-lomme og plads til din enhed (op til 17,3"), telefon, tilbehør og meget mere. Fremstillet
til grafik- og processortunge applikationer.
Produktnummer: 2SC67AA

HP Thunderbolt-dockingstation
120 w G2

Få endnu bedre docking og produktivitet med vores mest alsidige Thunderbolt™-dock, den
lille, avancerede HP Thunderbolt-dock G2. Den er designet til at give et fleksibelt
arbejdsområde og netværksadministration  og giver mulighed for USB-C™ -enhedstilslutning
samt valgfri integreret lyd.  Fremstillet til grafik- og processortunge applikationer.
Produktnummer: 2UK37AA

HP 45 W Smart lysnetadapter
Hold dig produktiv i løbet af dagen, og hav en ekstra adapter ved hånden med den lette og
alsidige HP 45 W Smart-lysnetadapter. Fremstillet til grafik- og processortunge applikationer.
Produktnummer: H6Y88AA

HP's 3-års hardwaresupport næste
hverdag på stedet til Notebooks

Du får 3 års hardwaresupport næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til
din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U4414E
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HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation

Fodnoter

 Vægten afhænger af konfigurationen.
Based on Wi-Fi 5 80MHz and Wi-Fi 6 160MHz minimum requirements when transferring files between two devices connected to the same router. Requires a wireless router, sold separately, that supports 802.11ax (Wi-Fi 6). Only available in

countries where 802.11ax is supported. Wireless access point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 6 is backwards compatible with prior 802.11 specs. The specifications
for Wi-Fi 6 (802.11ax) are draft and are not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may affect the ability of the notebook to communicate with other 802.11ax devices.
 Kategori 16 4G LET-modulet i gigabit-kassen er ekstraudstyr og skal konfigureres på fabrikken. Modul, der er designet til downloadhastigheder på op til 1 Gbps, da operatører anvender 5 operatøraggreringer og båndbredde på 100 Mhz,

kræver aktivering og servicekontrakt, der er købt separat. Bagudkompatibel med HSPA 3G-teknologier. Spørg tjenesteudbyderen angående dækning og tilgængelighed i dit område. Tilslutnings-, upload- og downloadhastighederne afhænger
af placering, miljø, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter eller i alle områder
 Ved sammenligning med HP ZBook 15u G6
 HP Sure View er ekstraudstyr, kræver fabrikskonfiguration og er beregnet til at blive brugt i liggende retning.
 4K UHD HDR-skærm er ekstraudstyr, der kræver konfiguration ved køb.
 Det er ikke alle funktioner, der kan benyttes i alle versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal

kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk, og denne funktion er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se
http://www.windows.com.
 Multicore er designet til at forbedre ydeevnen af visse softwareprodukter. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens varierer afhængigt af

programarbejdsbelastningen og konfigurationen af din hardware og software. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke et udtryk for større ydeevne.
 Intel® Turbo Boost-teknologi kræver en pc med en processor med Intel Turbo Boost-funktion. Intel Turbo Boost-ydelsen afhænger af hardware, software samt den generelle systemkonfiguration. Se www.intel.com/technology/turboboost

for at få flere oplysninger.
 Adobe- og Autodesk-software sælges separat.
 HP Sure Start 5. generation fås til HP-pc’er, der er udstyret med Intel-processorer. Se tilgængelighed i produktspecifikationerne. HP Sure Sense kræver Windows 10. Se produktspecifikationerne vedrørende tilgængelighed.
 Højttalerkabinetkomponenten er fremstillet i 5 % plastik fra havet fra og med 2/3/2020.
 Test er ikke beregnet til at vise egnethed til kontraktkravene hos det amerikanske forsvar eller til militærbrug. Testresultater er ikke en garanti for fremtidig ydeevne under disse testforhold. Hændelige skader kræver tilkøb af HP Accidental

Damage Protection Care Pack.
 HP Thunderbolt-dockingsstation med Thunderbolt™ 3 sælges separat. Eksterne skærme sælge separat. Valgfrit hybridt grafikkort kræves for at køre op til to eksterne 4K-skærme.
 Til harddiske, GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formateret kapacitet er mindre. Op til 30 GB systemdisk (for Windows 10) er reserveret til systemoprettelsessoftware.
 4G LTE er en valgfri funktion, der kræver separat køb af servicekontrakt og konfiguration ved køb. Spørg tjenesteudbyderen angående dækning og tilgængelighed i dit område. Forbindelseshastigheder varierer på grund af placering, miljø,

netværksforbindelser og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter eller i alle områder.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne
anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se
http://www.windows.com.
 Multicore er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af

programarbejdsmængden samt software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne.
 Processorhastigheden angiver den maksimale ydeevne; processorerne kører med lavere hastigheder i batterioptimeringstilstand.
 Intel® Turbo Boost-ydeevnen varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen. Få flere oplysninger på www.intel.com/technology/turboboost.
 I overensstemmelse med Microsofts supportpolitik understøtter HP ikke operativsystemerne Windows 8 og Windows 7 på produkter, der er konfigureret med Intel- og AMD-processorer af 7. generation (eller nyere). Ydermere udbydes der

ikke drivere til Windows 8 og 7 på http://www.support.hp.com.
 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 35 GB plads på disken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
 Begrebet "10/100/1000" eller "Gigabit" Ethernet angiver kompatibilitet med IEEE-standard 802.3ab til Gigabit Ethernet og antyder ikke faktisk driftshastighed på 1 Gb/s. Forbindelse til en Gigabit Ethernet-server samt netværksinfrastruktur

er nødvendige for at opnå højhastigheds overførsel.
 Der kræves trådløst adgangspunkt samt forbindelse til internettet, som skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Wi-Fi 6 er bagudkompatibel med tidligere 802.11-specifikationer.

Specifikationerne for Wi-Fi 6 (802.11ax) foreligger kun i kladdeform og er ikke endegyldige. Hvis de endelige specifikationer afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på laptoppens mulighed for at kommunikere med andre
802.11ax-enheder. Kun tilgængelig i lande, hvor 802.11ax understøttes.

 WWAN købes som ekstraudstyr, skal installeres på fabrikken og kræver en separat anskaffet servicekontrakt. Få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos tjenesteudbyderen. Forbindelseshastighederne afhænger af
placering, omgivelser, netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE findes ikke til alle produkter og i alle områder.

 Der kræves UHD-indhold, før du kan se billeder i UHD.
 Både UMA og diskrete konfigurationer understøtter 3 uafhængige skærme ved brug af HP UltraSlim Dock (sælges separat) - Maks. opløsning = 2,5 K ved 60 Hz (DP1) og 2,5 K ved 60 Hz (DP2) og FHD (VGA), og understøtter 3 uafhængige

skærme ved brug af HP Thunderbolt Dock G2 (sælges separat) - Maks. opløsning = 2,5 K ved 60 Hz (DP1) og 2,5 K ved 60 Hz (DP2) og FHD (VGA) ELLER 4K ved 60 Hz (én DP-Port) og 4K ved 60 Hz (Type-C-outputport ved hjælp af en Type C-
til-DP-adapter).

 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
 Windows Hello-ansigtsgodkendelse benytter et kamera, der er specielt konfigureret til nær-infrarød (IR) billedbehandling, til at godkende og låse Windows-enheder op samt til at låse dit Microsoft Passport op.
 Batteriets levetid afhænger af produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen.

Se mere i MobileMark14 batteri-benchmarktesten https://bapco.com/products/mobilemark-2014/
 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du se registreringsstatus for hvert land. Brug søgeordsgeneratoren i HP's butik med tilbehør fra tredjeparter til at finde

solcelletilbehør på www.hp.com/go/options.
 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
 HP Support Assistant kræver Windows og internetadgang.
 HP Z Central Remote Boost-software – den eksterne skrivebordsløsning til seriøse workstation-brugere og deres mest krævende programmer. Download på: http://www.hp.com/go/RGS.
 Kun webbaseret support
 HP Mobile Connect Pro fås kun til forudkonfigurerede enheder med WWAN. Få oplysninger om tilgængelighed i forskellige lande på http://www.hp.com/go/mobileconnect.
 Miracast er en trådløs teknologi, som kan bruges på computeren, når du vil projicere skærmen til fjernsyn, projektorer og streaming-afspillere, der understøtter Miracast. Du kan bruge Miracast, når du vil dele det, du sidder med på

computeren, eller afspille diasshow. Få flere oplysninger på: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
 HP Performance Advisor Software – HP Performance Advisor er klar og venter på at hjælpe dig med at få mest muligt ud af din HP-workstation fra dag ét – og hver dag derefter. Få flere oplysninger, eller download på:

https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html
 HP BIOSphere generation 5 er tilgængelig på udvalgte HP Pro-, Elite- og ZBook-pc’er. Se detaljer i produktspecifikationerne. Funktioner kan variere afhængigt af platform og konfigurationer.
 Absolute-agenten er slået fra ved levering og aktiveres, når kunden aktiverer et købt abonnement. Abonnementer kan købes, så de gælder i perioder på flere år. Tjenesten er begrænset. Kontakt Absolute for at få oplysninger om

mulighederne uden for USA. Absolut Recovery Guarantee er en begrænset garanti. Der gælder visse betingelser. Find alle oplysninger på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Data Delete er en
valgfri tjeneste, som leveres af Absolute Software. Hvis den anvendes, er Absolut Recovery Guarantee ugyldig. Kunderne skal først underskrive en aftale om forhåndsgodkendelse og enten indhente eller købe en pinkode eller flere RSA
SecurID-tokens fra Absolute Software for at kunne bruge Data Delete-tjenesten.

 HP Support Assistant kræver Windows og Intel® 8. generations processorer.
 Understøtter HD-afkodning, DX12, HDMI 1,4, HDCP 2,2 via DP op til 4K ved 60 Hz og via HDMI op til 4K ved 30 Hz
 Delt videohukommelse (UMA) anvender en del af den samlede systemhukommelse til grafisk ydeevne. Systemhukommelse, der er forbeholdt skærmen, kan ikke bruges af andre programmer.
 AMD Dynamic Switchable Graphics-teknologi kræver en Intel-processor og en diskret AMD Radeon™-grafikkortkonfiguration og fås ikke til FreeDOS og Linux OS. I forbindelse med AMD Dynamic Switchable Graphics-teknologi understøttes

alle egenskaber ved særskilt grafik samt skærmfunktioner muligvis ikke på alle systemer (f.eks. kører OpenGL-applikationer enten på den integrerede GPU eller på APU'en).
 Understøtter HP Fast Charge-teknologi
 Opdateringer kræver Microsoft Defender-registrering og internetforbindelse.
 HDMI-kabel skal købes separat.
 HP Sure View Gen3 er ekstraudstyr og skal konfigureres ved køb.
 HP Sure View Gen3 er tilgængelig i 2. halvdel af 2019.
 HP Connection Optimizer kræver Windows 10.
 Skal købes separat eller som tilbehør.
 Opløsningen afhænger af skærmens egenskaber samt indstillingerne for opløsning og farvedybde.
 HP Manageability Integration Kit kan downloades fra http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 HP Client Security Manager generation 5 kræver Windows og er tilgængelig på udvalgte HP Pro-, Elite- og ZBook-pc'er. Se produktspecifikationerne for detaljer.
 Stik til sikkerhedslås sælges separat.
 Tilgængelig som ekstraudstyr på udvalgte HP-computere.
 HP Sure Recover generation 2: Se tilgængelighed i produktspecifikationerne. Kræver en åben, kablet netværksforbindelse. Ikke tilgængelig på platforme med flere indvendige lagerdrev. Du skal sikkerhedskopiere vigtige filer, data, fotos,

videoer osv., inden du bruger HP Sure Recover, for at undgå tab af data. HP Sure Recover (Gen1) understøtter ikke platforme med Intel® Optane™.
 HP Sure Recover med indbygget geninstallation af systembillede Gen2 er en ekstra funktion, der skal konfigureres ved køb. Se tilgængelighed i produktspecifikationerne. Ikke tilgængelig på platforme med flere indvendige lagerdrev. Du skal

sikkerhedskopiere vigtige filer som data, fotos, videoer osv. inden brug for at undgå tab af data. HP Sure Recover med integreret geninstallation af systembillede (Gen1) understøtter ikke platforme med Intel® Optane™.
 HP Client Security Manager generation 5 kræver Windows og er tilgængelig på udvalgte HP Pro- Elite- og ZBook-pc'er. Se produktspecifikationerne for detaljer.
 HP Sure Start 5. generation fås til HP-pc’er med Intel-processorer. Se tilgængelighed i produktspecifikationerne.
 For de metoder, der er nævnt i National Institute of Standards and Technologys specialudgivelse nr. 800- 88 "Clear" sanitation method. HP Secure Erase understøtter ikke platforme med Intel® Optane™.
 4G LTE-modul i gigabitklassen kategori 16 er valgfrit og skal konfigureres på fabrikken. Modulet, der er designet til downloadhastigheder på op til 1 Gbps, har 5 Carrier Aggregation og en kanalbåndbredde på 100 Mhz, kræver aktivering og

en separat servicekontrakt. Bagudkompatibel med HSPA 3G-teknologier. Få flere oplysninger om udbud og dækning i dit område hos tjenesteudbyderen. Forbindelses-, upload- og downloadhastighederne afhænger af placering, miljø,
netværksforhold og andre faktorer. 4G LTE fås ikke til alle produkter. Dette gælder for alle områder.

 Kræver trådløst adgangspunkt og internetforbindelse, som sælges separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed.
 HP Sure-platform fås kun til separate konfigurationer
 Intel® Optane™-hukommelsessystemets acceleration hverken erstatter eller øger DRAM i systemet. Kræver 8. generations Intel® Core™-processor, BIOS-version med Intel® Optane™-support, Windows 10 64-bit og en Intel® Rapid Storage

Technology (Intel® RST)-driver.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der
følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM og Thunderbolt er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. AMD,
Ryzen, Athlon og Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af HP Inc. under licens. NVIDIA og GeForce er
varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande. USB type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. McAfee og McAfee LiveSafe er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende McAfee LLC i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). Alle andre
varemærker tilhører deres respektive ejere.
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