
Datablad

HP Elite Folio 13,5 tum 2-i-1 bärbar
dator
Arbeta i stil även på språng

Ert företag kräver en flexibel enhet som
smidigt och enkelt anpassar sig till dagens
uppgifter. HP Elite Folio 13,5 tum 2-i-1
upprätthåller kontakten med omvärlden och
är redo för alla uppgifter som väntar.

HP rekommenderar Windows 10 Pro för
företag

Anpassa er till dagens uppgift

HP Elite Folio kombinerar tre olika upplevelser och erbjuder en bärbar dator, platta och
mediaenhet med en fantastisk bildskärm och moderna designelement som enkelt anpassar
sig till hur var och en behöver arbeta.

Snabba och pålitliga anslutningar

Lita på uppkopplingen till omvärlden – den finns där när ni behöver den. En 5G -anslutning
(tillval) upprätthålls tack vare lång batteritid och gör att ni kan vara produktiva från nästan
var som helst.

Hållbar design
Den miljömedvetna HP Elite Folio använder mjukt veganskt läder.  Chassit innehåller 90
viktprocent återvunnet magnesium  och den har havsbunden plast i högtalarhöljena.
Enheten har dessutom erhållit ett EPEAT® Gold-betyg i USA

Skapa på språng med Windows 10 Pro och de anslutna funktionerna i Qualcomm®
Snapdragon™ 8cx Gen2-databehandlingsplattformen som erbjuder en kraftfull
användarupplevelse med lång batteritid.
Växla smidigt mellan bärbar dator, platta och medieläge med ett fodral som har designats
med mjukt veganskt läder. Håll uppe produktiviteten med läget bärbar dator samtidigt som
du får känslan av att använda en platta.
Ha pennan till hands och var redo att göra anteckningar eller sätta idéer på pränt. HP Elite
Slim Aktiv penna laddas snabbt i det praktiska inbyggda lagringsutrymmet ovanför
tangentbordet.
Den Qualcomm® Snapdragon™ 8cx Gen2-databehandlingsplattformen med integrerad
grafik har all prestanda för viktigt arbete med en design som underlättar användning i en
bärbar dator.
Ta med ”kontoret” överallt och anslut i stort sett var som helst. Stöd för upp till 5G-teknik
för trådlöst bredband (tillval) finns, med 4x4-antenner för snabb ned- och uppladdning.
Med en bärbar dator och en snabb och pålitlig anslutning kan ni arbeta flexibelt från var
som helst. Få en snabb och pålitlig anslutning i trådlösa miljöer med hög aktivitet, tack vare
gigabitdatahastighet via Wi-Fi 6 och Bluetooth®.
Kännetecknet på bra mobila enheter är batteritiden. HP Elite Folio bidrar till en ökad
produktivitet med snabbladdande batterier som ger lång batteritid och kan ladda batteriet
till 90 % på bara 90 minuter via USB-C®.
Upplev bekvämligheten med centraliserade kontroller på det bakgrundsbelysta
tangentbordet med mediekontrolltangenter. Kupade tangenter av gummi ger en tyst
skrivupplevelse som känns bekväm.
Slipp skicka e-post till er själva för att flytta filer mellan datorn och mobila enheter. Använd
appen HP QuickDrop för att trådlöst föra över foton, dokument, videor, anteckningar,
webbplatser, adresser och mer mellan olika enheter.
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HP Elite Folio 13,5 tum 2-i-1 bärbar dator Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystem
Windows 10 Pro 64 – HP rekommenderar Windows 10 Pro för företag
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64

Processorfamilj Qualcomm® Snapdragon™-processor

Tillgängliga processorer Qualcomm® Snapdragon™ 8cx Gen2 5G med Adreno™ 690 Graphics (upp till 3,0 GHz burstklockfrekvens, 4 MB L3-cache, 8 kärnor)

Maximalt minne 16 GB LPDDR4X-2133 SDRAM 
Minnesenheten är fastlödd. Stöd för dubbelkanalminne.

Intern lagring 256 GB upp till 512 GB PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SSD TLC
upp till 128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD TLC

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 13,5 tum (34,3 cm)

Bildskärm
13,5 tum (34,3 cm) WUXGA+ IPS-pekskärm med BrightView och Corning® Gorilla® Glass 5, 400 cd/m², låg strömförbrukning, 72 % NTSC,
(1920 x 1280); 13,5 tum (34,3 cm) WUXGA+ IPS-pekskärm med BrightView, Corning® Gorilla® Glass 5 och integrerat HP Sure View
Reflect-sekretessfilter, 1000 cd/m², 72 % NTSC, (1920 x 1280) 

Tillgänglig grafik Inbyggd: Qualcomm® Adreno™ 690 Graphics

Ljud Bang & Olufsen, fyra stereohögtalare och dubbla mikrofoner

Trådlös teknik (Kompatibel med Miracast-certifierade enheter.)

Expansionsplatser 1 nano-SIM

Portar och anslutningar 2 SuperSpeed USB Type-C-® 5 Gbit/s överföringshastighet (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag

Inmatningsenheter HP tyst tangentbord som är spilltåligt med bakgrundsbelysning och DuraKeys; Pekplatta i glas med stöd för gester som standard och
Microsoft Precision Touchpad;

Kommunikation Realtek 802.11a/b/g/n/ax (2x2) Wi-Fi® och Bluetooth® 5 kombinerat ; Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G LTE Cat 20; Qualcomm®
Snapdragon™ X20 LTE Cat 16 ;

Kamera 720p HD-kamera; IR-kamera 

Programvara Bing-sökning för IE11; HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Fingeravtrycksläsare Fingeravtrycksläsaren är inte tillgänglig

Strömförsörjning HP 65 W USB Type-C® tunn adapter

Batterityp 4-cells HP-batteri med lång batteritid, 46 Wh litiumjon

Yttermått 29.86 x 22.96 x 1.61 cm

Vikt Från 1,32 kg (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019-registrerad där detta är tillämpligt. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Se
registreringsstatus efter land på www.epeat.net.

Specifikationer för hållbar inverkan Låghalogen; TCO 8.0-certifierad

Garanti 1 års (1/1/0) begränsad garanti inklusive 1 års garanti avseende material och arbete. Ingen reparation på plats. Villkoren kan variera
mellan olika länder. Vissa restriktioner och undantag gäller.
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HP Elite Folio 13,5 tum 2-i-1 bärbar dator

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP E24d G4 FHD avancerad
dockningsskärm

Inspirera till glädje vid skrivbordet med den perfekta anslutningen hos HP E24d G4 FHD
avancerad dockningsskärm. Anslut era vardagliga tillbehör till skärmen och anslut sedan
datorn med endast en USB-C™ -kabel. Ge IT-teamet möjlighet att fjärrhantera HP-enheter
från var som helst i nätverket via RJ-45.
Produktnummer: 6PA50AA

HP 5 års maskinvarusupport för
bärbara datorer på plats nästa
arbetsdag

Under fem år får du hjälp med hårdvaran på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag
om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: UB0G8E
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Fotnoter om meddelandetjänster

 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller kräva separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en
BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för uppdateringar. Se http://www.windows.com.
 5G-modulen är en tillvalsfunktion som måste konfigureras vid köptillfället. AT&T- och T-Mobile-nätverk stöds i USA. Modul utformad för 5G-nätverk eftersom operatörer använder ENDC (Evolved-Universal Terrestrial Radio Access/New Radio

Dual Connectivity) med både 100 MHz 5G NR och LTE-kanalbandbredd med 256QAM 4x4 enligt definition av 3GPP, kräver aktivering och separat inköpt tjänsteavtal. Vänd er till operatören för information om täckning och tillgänglighet i er
region. Anslutningen samt uppladdnings- och nedladdningshastigheter varierar beroende på nätverket, platsen, omgivningarna, nätverksförhållandena och andra faktorer. 5G är inte tillgängligt på alla produkter eller i alla regioner.
Bakåtkompatibel med 4G LTE och 3G HSPA. 5G-modulen planeras bli tillgänglig i utvalda länder där det finns operatörsstöd.
 Chassit inkluderar övre hölje, skärmram, handledsstöd och undre hölje.
 Komponenterna i högtalarhöljet är tillverkade med 5 % plast som annars skulle hamna i havet.
 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Besök www.epeat.net för mer information.
 Flera kärnor är designade för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programbelastning, samt

hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Qualcomms numrering är inte ett mått på klockhastigheten.
 100 % polyvinyl.
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Specifikationerna för Wi-Fi 6

(802.11ax) är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för datorn att kommunicera med andra 802.11ax-enheter. Endast tillgängligt i länder där 802.11ax
stöds.
 Wi-Fi® har stöd för gigabithastigheter som kan uppnås med Wi-Fi 6 (802.11ax) vid överföring av filer mellan två enheter som är anslutna till samma router. Kräver en trådlös router som säljs separat och som har stöd för 160 MHz-kanaler.
 Laddar batteriet upp till 90 % på 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge. En nätadapter med kapacitet på minst 65 W krävs. När laddningen har nått 50 % återgår den till det normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 %

beroende på systemtolerans.
 Kräver internetåtkomst och en dator med Windows 10 som har appen HP QuickDrop förinstallerad och antingen en Android-enhet (telefon eller platta) som kör Android 7 eller senare med Android-appen HP QuickDrop och/eller en iOS-

enhet (telefon eller platta) som kör iOS 12 eller senare med iOS-appen HP QuickDrop.
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller så kan det krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner,
programvara
 Tekniken med flerkärniga processorer har utformats för att förbättra prestandan hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på

programbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Qualcomms numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre klockfrekvens.
 Processorhastighet anger maximalt prestandaläge; processorerna körs i lägre hastighet i läget för optimering av batteri.
 Maximal boostklockfrekvens varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen.
 Vi rekommenderar minnen från HP för att säkerställa kompatibilitet, då vissa minnesmoduler från tredje part inte följer branschstandard. Om du blandar minnen med olika hastigheter kommer systemet att arbeta i den lägre

minneshastigheten.
 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 30 GB (för Windows 10) är reserverat för programvara för systemåterställning.
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Specifikationerna för Wi-Fi 6

(802.11ax) är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra 802.11ax-enheter.
 WWAN-modulen är en tillvalsfunktion som kräver fabriksinställning och ett separat tecknat serviceavtal. Fråga tjänsteleverantören om täckning och tillgänglighet i området. Anslutningshastigheterna varierar beroende på plats, miljö,

nätverksförhållande
 5G-modulen är en tillvalsfunktion som måste konfigureras vid köptillfället. AT&T- och T-Mobile-nätverk stöds i USA. Modul utformad för 5G-nätverk eftersom operatörer använder ENDC (Evolved-Universal Terrestrial Radio Access/New

Radio Dual Connectivity) med både 100 MHz 5G NR och LTE-kanalbandbredd med 256QAM 4x4 enligt definition av 3GPP, kräver aktivering och separat inköpt tjänsteavtal. Vänd er till operatören för information om täckning och tillgänglighet i
er region. Anslutningen samt uppladdnings- och nedladdningshastigheter varierar beroende på nätverket, platsen, omgivningarna, nätverksförhållandena och andra faktorer. 5G är inte tillgängligt på alla produkter eller i alla regioner.
Bakåtkompatibel med 4G LTE och 3G HSPA. 5G-modulen planeras bli tillgänglig i utvalda länder där det finns operatörsstöd.

 Miracast är en trådlös teknik som datorn kan använda för att projicera skärmen till TV-apparater, projektorer och direktuppspelning.
 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
 Upplösningar är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
 HP Sure View finns som tillval och måste konfigureras vid köpet.
 Den faktiska ljusstyrkan blir lägre med pekskärm eller Sure View.
 Har stöd för upp till 2 externa 4K-bildskärmar vid 60 Hz förutom den inbyggda bildskärmen. Har stöd för två bildskärmar via dockningsstationen (säljs separat).
 Batteriets faktiska wattimmar (Wh) varierar per designad kapacitet. Batterikapaciteten minskar naturligt med förvaringstid, tid över lag, användning, miljö, temperatur, systemkonfiguration, laddade program, funktioner,

energihanteringsinställningar och andra faktorer.
 Laddar batteriet upp till 90 % på 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge. En nätadapter med kapacitet på minst 65 W krävs. När laddningen har nått 90 % återgår den till det normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 %

beroende på systemtolerans.
 Tillgängligheten kan variera i olika länder.
 HP Care Pack-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care Pack-tjänster kan variera mellan olika geografiska områden. Tjänsten startar vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer

information finns på ww
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter är inte fria från BFR/CFR/PVC (Low Halogen). Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte är fria från BFR/CFR/PVC (Low Halogen).
 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.

Registrera dig för att få uppdateringar hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter beskrivs i
de uttryckliga garantivillkor som medföljer respektive produkt. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad
information i detta dokument.
 
USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers forum. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Övriga
varumärken tillhör sina respektive ägare.
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