
Datablad

HP Elite Dragonfly Max bärbar dator
På distans men som om ni vore på plats

Den eleganta HP Elite Dragonfly Max är
designad för att leverera en fantastisk
samarbetsupplevelse och erbjuder AI-drivet
kristallklart ljud, en ljusstark Eyesafe®-
bildskärm, 5G -anslutning (tillval) och hög
säkerhet i en extremt mobil och mångsidig
x360-design.

HP rekommenderar Windows 10 Pro för
företag

Skapa kraftfulla interaktioner

HP Elite Dragonfly Max levereras med AI-driven ljudprogramvara, fyra mikrofoner med brett
spektrum och en 5 MP kamera vilket gör den speciellt designad för samarbete online. 5G -
anslutningar (tillval) erbjuder rikligt med bandbredd för att ansluta till kollegorna.

Extremt lätt och redo att imponera

HP Elite Dragonfly Max erbjuder mobilitet utöver förväntan i en snyggt designad bärbar
x360-dator med pekfunktion. Fantastiska ytor och detaljer lyfter fram designen som
innehåller återvunna material inklusive havsbunden plast.

Arbeta med sinnesro
Säkerhetsfunktioner från HP som arbetar tillsammans för att alltid tillhandahålla ett
motståndskraftigt skydd. Dessa lösningar i ständig utveckling hjälper till att skydda datorn
mot hot, i allt från BIOS till webbläsaren och både i och utanför operativsy

Finjustera ljudet i hörlurarna för en uppslukande ljudupplevelse som är skräddarsydd efter
era önskemål med HP Sound Calibration. Det AI-baserade HP Dynamic Audio kalibrerar ljud
till tal, musik och filmer.
Ta vara på idéer och kommentera dokument med hög tryckkänslighet och låg
aktiveringskraft med en HP laddningsbar aktiv penna G3 som tillval. Den ljuder även en
närhetsvarning om den lämnas kvar.
Slipp grubbla över om någon spionerar på innehållet och känn större trygghet med den
integrerade HP Privacy-kameran, med en fysisk stängningslucka som förhindrar all form av
olovlig övervakning.
Hindra nyfikna ögon från att se bildskärmen på ett ögonblick med HP Sure View Reflect
som gör den oläslig från sidan.
Rengör enheten enkelt och upprepade gånger med vanliga rengöringsservetter. Rengör
enheten utan att stänga av den tack vare HP Easy Clean – inaktivering av pekskärmen,
tangentbordet och styrplattan med en knapptryckning.
Vi jobbar för mer miljömedvetna produkter. Vi använder havsbunden plast i högtalarhöljet
och bildskärmens ram på HP Elite Dragonfly Max och den yttre förpackningen är 100
procent hållbar.
”Kontoret” kan vara där det behövs. Anslut från nästan var som helst med stöd för upp till
trådlöst 5G och bredbandsteknik med 4x4-antenner (tillval).
Hjälper till att accelerera krävande affärsapplikationer med en 11:e generationens Intel®
Core™-processor.
Avancerade attacker från malware kan förstöra operativsystemet och orsaka störningar i
verksamheten. HP Sure Recover med Embedded Reimaging Gen4 säkerställer snabb, säker
och automatiserad återställning – från var som helst och när som helst – så att
verksamheten snabbt kan återgå till det normala.
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HP Elite Dragonfly Max bärbar dator Specifikationstabell

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

Processorfamilj 11:e generationens Intel® Core™ i7-processor

Tillgängliga processorer Intel® Core™ i7-1185G7 (upp till 4,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 4 kärnor), med stöd för Intel® vPro®-teknik;
Intel® Core™ i7-1165G7 (upp till 4,7 GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 12 MB L3-cache, 4 kärnor), med stöd för Intel® vPro®-teknik

Maximalt minne 32 GB LPDDR4X-4266 SDRAM 
Stöd för dubbel kanal.

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

Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 33,8 cm (13,3 tum)

Bildskärm 13,3 tum (33,8 cm) antireflexbehandlad FHD-pekskärm med integrerat HP Sure View-sekretessfilter och BrightView, 1000 cd/m², 100 %
sRGB, (1920 x 1080) 

Tillgänglig grafik Inbyggd: Intel® Iris® Xᵉ-grafik

Ljud Ljud från Bang & Olufsen, 4 förstklassiga stereohögtalare, 2 användarriktade matriser med flera mikrofoner och två mikrofoner vända
utåt

Trådlös teknik (Kompatibel med Miracast-certifierade enheter.)

Portar och anslutningar
2 Thunderbolt™ 4 med USB4 Type C® 40 Gbit/s överföringshastighet (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 1 SuperSpeed USB Type-A
5 Gbit/s överföringshastighet; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 HDMI 2.0
(HDMI-kabel säljs separat.)

Inmatningsenheter HP Premium Keyboard – spilltåligt och fullstort tangentbord med bakgrundsbelysning; Styrplatta med stöd för multipekfunktion;

Kommunikation Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat, icke-vPro®; Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat, vPro® ;
Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced CAT 9; Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G LTE Cat 20 ;

Kamera 5 MP kamera (användarvänd); IR-kamera

Programvara
HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Easy
Clean; Köp Office (säljs separat); HP Power Manager; HP WorkWell; myHP; HP Sekretessinställningar; HSA Fusion for Commercial; HSA
Telemetry for Commercial; Touchpoint Customizer for Commercial; HP Notifications; HP QuickDrop; Tile™

Säkerhetshantering
Absolute Persistence-modul; HP DriveLock och Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Autentisering före start; TPM 2.0 inbäddat
säkerhetschipp levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat); HP Sure Click; HP Sure Sense; Stöd för enheter med
chassilås och vajerlås; HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP Pro Security Edition; HP BIOSphere Gen6

Licenser för säkerhetsprogramvara

HP Pro Security Edition (utvalda modeller)HP Pro Security Edition är tillgängligt och förinstallerat på vissa HP-datorer och inkluderar HP
Sure Click Pro och HP Sure Sense Pro. En 3-årslicens krävs. Programvaran HP Pro Security Edition är licensierad enligt licensvillkoren i
HPs Licensavtal för slutanvändare (EULA) som finns på https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/disclaimer.do#EN_US
modifierad enligt följande: ”7. Tidsperiod. Om licensen inte sägs upp tidigare i enlighet med villkoren i detta EULA träder licensen för HP
Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro och HP Sure Click Pro) i kraft vid aktiveringen och fortsätter under 36 månader därefter
(”ursprungliga tidsperioden”). I slutet av den ursprungliga tidsperioden kan ni antingen (a) köpa en förnyad licens för HP Pro Security
Edition från HP.com, HP Sales eller en HP Channel-partner eller (b) fortsätta att använda standardversionerna av HP Sure Click och HP
Sure Sense utan extra kostnad och utan framtida programuppdateringar eller HP-support.” HP Pro Security Edition är optimerad för små
och medelstora företag och levereras förkonfigurerade – managerbarhet är ett tillval. HP Pro Security Edition har stöd för ett begränsat
antal verktygsuppsättningar som kan användas av HP Manageability Integration Kit och laddas ned från
http://www.hp.com/go/clientmanagement.

Fingeravtrycksläsare Fingeravtryckssensor

Administrationsfunktioner HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit
Gen4; HP Client Management Script Library (ladda ned)

Strömförsörjning HP 65 W USB Type-C® tunn adapter

Batterityp 4-cells HP-batteri med lång batteritid, 56 Wh litiumjon

Yttermått 30,43 x 19,75 x 1,61 cm

Vikt Från 1,13 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.

Garanti 3 års (3-3-0) begränsad garanti och service inklusive 3 års garanti avseende material- och tillverkningsfel. Villkor och bestämmelser kan
variera mellan olika länder. Det finns vissa restriktioner och undantag.

 

1

1

5

2,3,4,5

6

7

7

12,13,14,33

11

26

15,16,35

19,20,21,22,23,24,25,27

17,18

29

28,34

31



Datablad | HP Elite Dragonfly Max bärbar dator HP rekommenderar Windows 10 Pro för företag

HP Elite Dragonfly Max bärbar dator

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP Prelude 15,6 tums ryggsäck
Skydda din bärbara dator och ha händerna fria när du är på språng med den hållbara HP 15,6
Prelude Backpack, nu färggrannare med elegant blå insida.
Produktnummer: 1E7D6AA

HP Bluetooth resemus
Bläddra genom dokument, kalkylblad, webbplatser med mera – var du än befinner dig – med
denna kompakta trådlösa HP Bluetooth-resemus med fem knappar som fungerar på i stort
sett alla ytor, bland annat glas, och dessutom kan användas för att styra två datorer parallellt.
Produktnummer: 6SP30AA

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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HP Elite Dragonfly Max bärbar dator

Fotnoter om meddelandetjänster

 Tekniken med flerkärniga processorer är utformad för att förbättra prestandan hos viss programvara. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på
programmens arbetsbela
 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.
 Den bärbara datorns högtalarhölje och bildskärmens ram är tillverkade med 5 % plast som annars skulle hamna i havet.
 HP Sound Calibration kommer snart och levereras automatiskt via Windows Update eller kan laddas ned från https://support.hp.com/us-en/drivers när det är tillgängligt. Kräver Windows 10, analogt headset och konfiguration.
 HP Dynamic Audio kommer snart och levereras automatiskt via Windows Update eller kan laddas ned från https://support.hp.com/us-en/drivers när det är tillgängligt. Kräver Windows 10, kompatibel med interna datorhögtalare och analoga

headset.
 Säljs separat eller som tillval.
 HP Privacy-kameran finns endast på datorer med HD- eller IR-kamera och måste installeras på fabriken.
 HP Sure View Reflect integrerat sekretessfiltret är utformat att fungera i liggande orientering.
 Vissa rengöringsservetter för hushållsbruk kan användas för säker rengöring av HP Elite-, Workstation- och HP ProBook 635 Aero-datorer upp till 1 000 gånger: Se servettillverkarens instruktioner för desinficering och HPs rengöringsguide

för HPs testade servettlösningar i rapporten How to Sanitize Your HP Device (http://h20195.www.2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW), gäller inte HP Elite c1030 Chromebook.
 HP Easy Clean kräver Windows 10 RS3 och inaktiverar enbart tangentbord, pekskärm och styrplatta. Portarna inaktiveras inte. Rengöringsanvisningar finns i användarhandboken.
 100 % av ytterkartongen är tillverkad av miljövänligt framställda certifierade och återvunna fibrer. Fiberkuddar tillverkade av 100 % återvunnen träfiber och organiskt material. Alla plastkuddar är tillverkade av > 90 % återvunnen plast.
 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. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
 HP Sure Recover Gen4 med Embedded Reimaging är en tillvalsfunktion som kräver att Windows 10 måste konfigureras vid köpet. Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste säkerhetskopieras före användning för att undvika förlust av data.

Nätverksbaserad återställning med Wi-Fi är endast tillgänglig på datorer med en Intel Wi-Fi-modul.
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 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/.
 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

programmens arbets
 Processorhastigheten anger maximalt prestandaläge; processorerna körs med lägre hastighet i läget för batterioptimering.
 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara samt övergripande systemkonfiguration. Mer information finns på www.intel.com/technology/turboboost.
 I enlighet med Microsofts supportpolicy stöder HP inte operativsystemen Windows® 8 eller Windows 7 på produkter som konfigurerats med 7:e generationens Intel- och AMD-processorer och senare, och tillhandahåller heller inga drivrutiner

för Windows® 8 e
 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 (802.11ax) är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. Specifikationerna för Wi-Fi

6 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 WLAN-enheter. Endast tillgängligt i länder där
802.11ax stöds.
 WWAN är en tillvalsfunktion som kräver fabriksinställning och ett separat tecknat serviceavtal. Vänd er till operatören för information om täckning och tillgänglighet i er region. 4G LTE är inte tillgängligt på alla produkter eller i alla regioner.
 Miracast är en trådlös teknik som datorn kan använda för att projicera skärmen till TV-apparater, projektorer och direktuppspelning.
 Funktionaliteten hos Intel® Iris® Xᵉ Graphics kräver att systemet konfigureras med Intel® Core™ i5- eller i7-processorer och minne med dubbla kanaler. Intel® Iris® Xᵉ Graphics med Intel® Core™ i5- eller 7-processorer och minne med en

kanal fungerar bara som UHD-grafik.
 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
 Upplösningar är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
 Det integrerade sekretessfiltret HP Sure View är ett tillval som måste konfigureras vid köptillfället och är utformat för att fungera i liggande orientering.
 HP Connection Optimizer kräver Windows 10.
 HP Support Assistant kräver Windows och internetåtkomst.
 HPs drivrutinspaket är inte förinstallerade men kan hämtas på http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 HP Manageability Integration Kit kan hämtas på http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
 Den inbyggda Absolute-programvarumodulen levereras avstängd och kan bara aktiveras genom köp av en licensprenumeration och full aktivering av programvaruagenten. Licensabonnemang kan köpas för perioder på flera år. Tjänsten är

begränsad. Vänd er till Absolute angående tillgänglighet utanför USA. Särskilda villkor gäller. Mer information finns på https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
 HP Secure Erase för de metoder som beskrivs för åtgärden ”Clear” i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 HP Secure Erase har inte stöd för plattformar med Intel® Optane™.
 TPM i inbyggd programvara är version 2.0.
 HP Sure Click kräver Windows 10. Se https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick för fullständig information.
 HP Sure Sense kräver Windows 10 Pro eller Enterprise.
 HP Sure Start Gen6 är tillgängligt på utvalda HP-datorer.
 HP Sure Admin kräver Windows 10, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit från http://www.hp.com/go/clientmanagement och appen HP Sure Admin Local Access Authenticator från Android- eller Apple-butiken.
 SuperSpeed USB 20 Gbit/s är inte tillgängligt med Thunderbolt™ 4.
 HP BIOSphere Gen6 är tillgängligt på utvalda HP Pro- och Elite-datorer. Funktionerna kan variera beroende på plattform och konfigurationer.
 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.
 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 påbörjas vid hårdvarans inköpsdatum. Restriktioner och begränsningar gäller. Mer

information finns på www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga tjänstevillkor för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i enligt
gällande lokal lagstiftning och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs tjänstevillkor eller den begränsade HP-garanti som gäller för er HP-produkt.

 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
 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.

 Den faktiska ljusstyrkan blir lägre med pekskärm eller HP Sure View.
 Laddar bärbara HP Elite-datorer upp till 50 % på 30 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.
 HP Easy Clean kräver Windows 10 RS3 och inaktiverar enbart tangentbord, pekskärm och styrplatta. Portarna är inte inaktiverade. Rengöringsanvisningar finns i användarhandboken.
 HP Pro Security Edition är tillgängligt och förinstallerat på vissa HP-datorer och inkluderar HP Sure Click Pro och HP Sure Sense Pro. En 3-årslicens krävs. Programvaran HP Pro Security Edition är licensierad enligt licensvillkoren i HPs

Licensavtal för slutanvändare (EULA) som finns på https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/disclaimer.do#EN_US modifierad enligt följande: “7. Tidsperiod. Om licensen inte sägs upp tidigare i enlighet med villkoren i detta EULA
träder licensen för HP Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro och HP Sure Click Pro) i kraft vid aktiveringen och fortsätter under 36 månader därefter (”ursprungliga tidsperioden”). I slutet av den ursprungliga tidsperioden kan ni antingen (a)
köpa en förnyad licens för HP Pro Security Edition från HP.com, HP Sales eller en HP Channel-partner eller (b) fortsätta att använda standardversionerna av HP Sure Click och HP Sure Sense utan extra kostnad och utan framtida
programuppdateringar eller HP-support.” HP Pro Security Edition är optimerad för små och medelstora företag och levereras förkonfigurerade – managerbarhet är ett tillval. HP Pro Security Edition har stöd för ett begränsat antal
verktygsuppsättningar som kan användas av HP Manageability Integration Kit som kan laddas ned från http://www.hp.com/go/clientmanagement.

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.
 
Intel, Core och Intel vPro är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Bluetooth är ett varumärke som tillhör
varumärkesinnehavaren och används av HP Inc. på licens. 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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