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Bärbar HP Elite Dragonfly
Otroligt lätt

HP Elite Dragonfly med en vikt under 1 kg  är
en perfekt utformad bärbar x360-dator med
pekskärm och en mobilitet som överstiger all
förväntan. Den har ett slitstarkt,
regnbågsskimrande yttre i Dragonfly blue
tillsammans med diamantskurna accenter
och ett imponerande skärm-till-kropp-
förhållande.

HP rekommenderar Windows 10 Pro.
Extremt lätt och redo att imponera

Starting under 1kg , the HP Elite Dragonfly provides mobility beyond
expectation in an exquisitely crafted x360 touch laptop. It features a durable
iridescent dragonfly blue finish, diamond-cut accents, and an impressive
screen-to-body ratio.

Arbeta var som helst

Anslut från nästan var som helst med det valfria gigabitklassade 4G LTE  på
den otroligt lätta, kompakta och flexibla HP Elite Dragonfly. Samarbeta i alla
miljöer med skarpt och tydligt ljud från Bang & Olufsen och en extremt ljus
bildskärm.

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 operativsystemet.

Förhindra att nyfikna ögon kan se det som visas på skärmen med tillvalet HP
Sure View Gen3 som reducerar det synliga ljuset ur betraktningsvinklar från
sidan så att skärmen blir mörk och oläsbar.
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.
Malware blir allt vanligare och traditionella antiviruslösningar upptäcker inte
alltid de nya hoten. Skydda datorn mot nya typer av attacker med HP Sure
Sense som använder AI med djupinlärning för att ge ett effektivt skydd mot
avancerad malware.
Kontoret kan vara där det behövs som mest eftersom det går att ta med det
och ansluta nästan var som helst med hjälp av den gigabitklassade trådlösa
bredbandstekniken 4G LTE med 4x4 antenner.
Datorns portabilitet och tillförlitligheten hos en snabb anslutning avgör var
arbete kan utföras. Få en pålitlig anslutning med gigabithastighet i täta
trådlösa miljöer med hjälp av Wi-Fi 6.
Även utanför kontoret står den eleganta och extremt lätta HP Elite Dragonfly
alltid redo. Hinn med och avsluta arbetet tack vare den långa batteritiden.
Spara idéer och kommentera dokument med en HP laddningsbar aktiv penna
G3 som tillval. Den skickar en varning om den lämnas kvar någonstans.
Gör hälsan mätbar och se efter den på jobbet med hjälp av HP WorkWell.
Utformad för att coacha till pauser, träning och för att ge tips till ökad
produktivitet. Denna app rekommenderar anpassade hälsosamma vanor.
Technologies in the optional UHD HDR 400 panel help improve your 4K
viewing experience by increasing the contrast between light and dark images.
The result is an image that most resembles the view in a natural state.
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Bärbar HP Elite Dragonfly Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystem

Windows 10 Pro 64
Windows 10 Home 64 – HP rekommenderar Windows 10 Pro.
Windows 10 Home Single Language 64
Windows 10 Pro (Windows 10 Enterprise tillgängligt med volymlicensavtal)
FreeDOS

Processorfamilj 8:e generationens Intel® Core™ i5-processor (i5-8265U); 8:e generationens Intel® Core™ i5-processor (i5-8365U); 8:e
generationens Intel® Core™ i7-processor (i7-8565U); 8:e generationens Intel® Core™ i7-processor (i7-8665U)

Tillgängliga processorer

Intel® Core™ i7-8565U med Intel® UHD Graphics 620 (1,8 GHz basfrekvens, upp till 4,6 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8
MB L3 cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i5-8265U med Intel® UHD Graphics 620 (1,6 GHz basfrekvens, upp till 3,9 GHz med Intel® Turbo
Boost Technology, 6 MB L3 cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i7 8665U med Intel® UHD Graphics 620 (1,8 GHz basfrekvens, upp till 4,8
GHz med Intel® Turbo Boost-teknik, 8 MB L3 cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i5-8365U-processor med Intel® UHD Graphics 620
(1,6 GHz basfrekvens, upp till 4,1 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 4 kärnor)

Bildskärmsstorlek (diagonalt) 13,3 tum

Maximalt minne 16 GB LPDDR3-2133 SDRAM
Minnesenheten är fastlödd. Stöd för dubbelkanalminne.

Intern lagring

upp till 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD med 32 GB Intel® Optane™-minne H10
upp till 256 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD med 16 GB Intel® Optane™-minne H10
256 GB upp till 2 TB PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SSD TLC
upp till 512 GB M.2 SATA FIPS 140-2 SSD TLC
upp till 512 GB PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SED SSD TLC
256 GB upp till 512 GB PCIe® M.2 Value SSD
upp till 256 GB M.2 SATA SED SSD TLC
upp till 128 GB M.2 SATA-3 SSD TLC

Bildskärm

13,3 tum (33,8 cm) FHD IPS eDP + PSR BrightView WLED-bakgrundsbelyst och direktbondad extremt tunn pekskärm med Corning®
Gorilla®-glas 5, 400 nits, 72 % NTSC (1920 x 1080); 13,3 tum (33,8 cm) FHD IPS eDP + PSR BrightView WLED-bakgrundsbelyst och
direktbondad extremt tunn pekskärm med Corning® Gorilla®-glas 5 och HP Sure View integrerat sekretessfilter, 1000 nits, 72 %
NTSC (1920 x 1080); 13,3 tum (33,8 cm) 4K IPS eDP + PSR BrightView WLED-bakgrundsbelyst och direktbondad extremt tunn
pekskärm med Corning® Gorilla®-glas 5, 550 nits, 95 % sRGB (3840 x 2160) 

Tillgänglig grafik Inbyggd: Intel® UHD Graphics 620
(Stöd för HD-avkodning, DX12, och HDMI 1.4b.)

Ljud Bang & Olufsen, fyra premiumstereohögtalare, utåtvända multisystemsmikrofoner

Trådlös teknik
Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced Cat 9; Intel® XMM™ 7560 LTE-Advanced Pro Cat 16; Intel® AX200 Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® 5
kombinerat, ej vPro™; Intel® AX200 Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat, vPro™ 
(Kompatibel med Miracast-certifierade enheter.)

Portar och anslutningar
2 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.1 Gen 1 (för laddning); 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 HDMI 1.4; 1 extern Nano SIM-plats för
WWAN
(HDMI-kabeln säljs separat.)

Inmatningsenheter
HP Premium Collaboration-tangentbord som är spilltåligt och bakgrundsbelyst med DuraKeys; Stöd för styrplatta med glasyta,
Microsoft Precision Touchpad, gester som standardinställning; Accelerometer; Magnetometer; Gyroskop; Sensor för omgivande ljus;
Hallsensor

Kommunikation Ethernet via HP-tillbehör ;

Kamera 720p HD-webbkamera; HD Privacy IR webbkamera

Tillgänglig programvara HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP JumpStart; HP Noise Cancellation-programvara; HP Support
Assistant; Köp Office (säljs separat) 

Säkerhetshantering

Absolute Persistence-modul; HP DriveLock och Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Autentisering vid start; Autentisering före
start; TPM 2.0 inbäddat säkerhetschip levereras med Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certifierat); HP Sure Click; HP Sure Start
Gen5; HP Sure Run Gen2; HP Sure Recover Gen2; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; 32GB eMMC Onboard Sure Recover modul
(tillval)

Administrationsfunktioner HP drivrutinspaket; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability
Integration Kit Gen3

Strömförsörjning HP Smart 65 W USB Type-C™ adapter

Batterityp 4-cells HP-batteri med lång livslängd, 56,2 Wh litiumjonpolymer; 2-cells HP-batteri med lång livslängd, 38 Wh litiumjon

Yttermått 30,43 x 19,75 x 1,61 cm

Vikt Från 0,99 kg (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019, guld i USA

Specifikationer för omgivning Låghalogen; TCO 8.0-certifierad

Garanti

HP Services erbjuder 1 års begränsad garanti och 90 dagars begränsad garanti på programvara som tillval, beroende på land.
Batterier har som standard ett års begränsad garanti med undantag för batterier med lång livslängd som har samma begränsade
garanti (1 år eller 3 år) som plattformen. Se http://www.hp.com/support/batterywarranty/ för ytterligare information. Service på
plats och utökad täckning är också tillgängligt. HP Care Pack-tjänster är tillval med utökade serviceavtal som sträcker sig utanför de
begränsade standardgarantierna. Som en hjälp att välja rätt servicenivå för HP-produkten finns ett sökverktyg för HP Care Pack-
tjänster på: http://www.hp.com/go/cpc.
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Bärbar HP Elite Dragonfly

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP Nano vajerlås med nyckel

Lås fast din bärbara dator eller platta på kontoret eller en offentlig plats genom att förankra
den vid ett fast föremål med HP Nano-vajerlåset med nyckel och tunn profil. Den erbjuder
flexibilitet och trådlösa anslutningar på kontoret och på resande fot. HPs stora utbud av
bärbara datorer ger ökad produktivitet och effektivitet gemom att erbjuda den perfekta
kombinationen av inbyggda mobila funktioner som kan tillgodose behoven på såväl stora som
små företag.
Produktnummer: 1AJ39AA

HP trådlös premiummus

Skapa en elegant, professionell och obelamrad arbetsyta och få gott om utrymme att röra dig
på med HP trådlös Premiummus, som kan integreras sömlöst med din bärbara HP-dator. Den
erbjuder flexibilitet och trådlösa anslutningar på kontoret och på resande fot. HPs stora utbud
av bärbara datorer ger ökad produktivitet och effektivitet gemom att erbjuda den perfekta
kombinationen av inbyggda mobila funktioner som kan tillgodose behoven på såväl stora som
små företag.
Produktnummer: 1JR31AA

HP Thunderbolt-docka 120 W G2

Upptäck en ny typ av dockning och öka produktiviteten med HPs mest mångsidiga
Thunderbolt™ docka, den lilla, eleganta HP Thunderbolt-dockan G2. Den har utvecklats för
flexibla arbetsytor och nätverksmanagering  och möjliggör anslutning till USB-C™ -enheter
samt integrerat ljud som tillval.  Den erbjuder flexibilitet och trådlösa anslutningar på kontoret
och på resande fot. HPs stora utbud av bärbara datorer ger ökad produktivitet och effektivitet
gemom att erbjuda den perfekta kombinationen av inbyggda mobila funktioner som kan
tillgodose behoven på såväl stora som små företag.
Produktnummer: 2UK37AA

HP USB-C Essential strömbank

Ladda och strömförsörj den bärbara Windows- eller macOS®-datorn och USB-enheter från en
enda USB-C™-anslutning, även utan tillgång till ett eluttag, med HP USB-C Essential
strömbank. Dra nytta av funktionen som nätadapter och batteri med en USB-hubb i en enda
enhet. Den erbjuder flexibilitet och trådlösa anslutningar på kontoret och på resande fot. HPs
stora utbud av bärbara datorer ger ökad produktivitet och effektivitet gemom att erbjuda den
perfekta kombinationen av inbyggda mobila funktioner som kan tillgodose behoven på såväl
stora som små företag.
Produktnummer: 3TB55AA

HP Slim trådlöst tangentbord och
mus

Sätt fart på produktiviteten och maximera din arbetsyta med snygga och kompakta HP Slim
trådlösa tangentbord och mus, utformade för att komplettera 2015-klassen av HPs
företagsdatorer. Den erbjuder flexibilitet och trådlösa anslutningar på kontoret och på resande
fot. HPs stora utbud av bärbara datorer ger ökad produktivitet och effektivitet gemom att
erbjuda den perfekta kombinationen av inbyggda mobila funktioner som kan tillgodose
behoven på såväl stora som små företag.
Produktnummer: T6L04AA

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: U7861E
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Bärbar HP Elite Dragonfly

Fotnoter om meddelandetjänster

 1000 nit display is an optional feature that must be configured at the factory. Touch-enabled display and Sure View privacy panel will lower actual brightness.
 Starting weight less than 1kg is only available in certain configurations.
 Gigabitklassad 4G LTE-modul är ett tillval som måste konfigureras på fabriken. Modul designad för nedladdningshastigheter upp till 1 Gbit/s vid CA 5 (Carrier Aggregation) och en kanalbandbredd på 100 MHz, kräver aktivering och separat

inköpt serviceavtal. Bakåtkompatibel med HSPA 3G-teknik. Kontakta operatören för information om täckning och tillgänglighet i regionen. Anslutnings- samt uppladdnings- och nedladdningshastigheterna varierar beroende på nätverket,
platsen, omgivningarna, nätverksförhållandena och andra faktorer. 4G LTE är inte tillgängligt på alla produkter eller i alla regioner.
 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® med stöd för gigabithastigheter 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 har stöd för 160 MHz-kanaler, säljs separat.
 HP Sure View Gen3 integrerat sekretessfilter är ett tillval som måste konfigureras vid köptillfället och är utformat för att fungera i liggande orientering.
 HP Privacy-kameran finns endast på datorer med HD- eller IR-kamera och måste installeras på fabriken.
 HP Sure Sense kräver Windows 10. Se produktspecifikationerna för tillgänglighet.
 Säljs separat eller som tillval.
 HP WorkWell requires Windows 10, is not available in all countries, and can be downloaded from the Windows Store.

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 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 vid uppdateringar. Se
http://www.windows.com/.
 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 arbetsbelastning samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
 Processorhastighet anger maximalt prestandaläge; processorerna körs i lägre hastighet i läget för optimering av batteri.
 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara samt övergripande systemkonfiguration. Gå till www.intel.com/technology/turboboost för mer information.
 Vissa funktioner i Intel vPro, som t.ex. Intel Active Management Technology och Intel Virtualization Technology, kräver ytterligare tredjepartsprogramvara för att kunna köras. Den framtida tillgången på virtuella tillämpningar för Intel vPro-

teknik är beroende av tredjepartsleverantörer av programvara. Kompatibilitet med framtida virtuella tillämpningar har ännu inte fastställts.
 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.
 Intel® Optane™-minnessystemsacceleration varken ersätter eller ökar systemets DRAM. Kräver Intel® Core™-processor av 8:e generationen eller senare, BIOS-version med Intel® Optane™ som stöds, 64-bitars Windows 10 och en Intel®-

drivrutin för Rapid Storage Technology (Intel® RST).
 Inte tillgängligt för eMMC Base-enheter.
 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. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Anslutningshastigheterna varierar beroende på

plats, miljö, nätverksförhållanden och andra faktorer. 4G LTE är inte tillgängligt på alla produkter eller i alla regioner.
 Gigabitklassad Category 16 4G LTE-modul är ett tillval som måste konfigureras på fabriken. Modul designad för nedladdningshastigheter upp till 1 Gbit/s vid CA 5 (Carrier Agreggation) och en kanalbandbredd på 100 MHz, kräver aktivering

och separat inköpt serviceavtal. Bakåtkompatibel med HSPA 3G-teknik. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Anslutnings- samt uppladdnings- och nedladdningshastigheterna varierar beroende
på nätverket, platsen, omgivningarna, nätverksförhållandena och andra faktorer. 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.
 Säljs separat eller som tillval.
 SIM-kortplatsen är inte tillgänglig för användaren utan WWAN-konfiguration.
 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
 Upplösningen är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
 HP Sure View integrerat sekretessfilter är ett tillval som måste konfigureras vid köptillfället och är utformat för att fungera i liggande orientering.
 HP Support Assistant kräver Windows och internetåtkomst.
 HP drivrutinspaket är inte förinstallerade, men kan hämtas på http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 HP Manageability Integration Kit kan hämtas från http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 Absolute-agenten levereras i inaktivt läge och aktiveras när kunderna köper och aktiverar ett abonnemang. Abonnemang kan köpas för perioder på flera år. Tjänsten är begränsad. Kontakta Absolute för att kontrollera tillgängligheten

utanför USA. Absolute Recovery Guarantee är en begränsad garanti. Särskilda villkor gäller. Fullständig information finns på: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete är en tillvalstjänst som
tillhandahålls av Absolute Software. Om tjänsten utnyttjas är Recovery Guarantee ogiltig. För att kunna använda Data Delete-tjänsten måste kunderna först underteckna ett avtal om förhandsgodkännande och antingen få en PIN-kod eller
köpa en eller flera RSA SecurID-tokens av Absolute Software.

 För de metoder som beskrivs för åtgärden "Clear" i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88. HP Secure Erase stödjer inte plattformar med Intel® Optane™.
 HP Sure Click är tillgängligt på de flesta HP-datorer och stödjer Microsoft® Internet Explorer och Chromium™. Bilagor som stöds är Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) och PDF-filer i skrivskyddat läge, när Microsoft Office eller Adobe

Acrobat är installerat.
 HP Sure Start Gen5 är tillgängligt på utvalda HP-datorer med Intel-processor. Se produktspecifikationerna för tillgänglighet.
 HP Sure Run Gen2: Se produktspecifikationerna för tillgänglighet.
 HP Sure Recover Gen2: Se produktspecifikationerna för tillgänglighet. Kräver en öppen, trådbunden nätverksanslutning. Inte tillgängligt på plattformar som har flera interna lagringsenheter. Viktiga filer, data, foton, videor osv. måste

säkerhetskopieras innan HP Sure Recover används för att undvika förlust av data. HP Sure Recover (Gen1) stödjer inte plattformar med Intel® Optane™.
 HP BIOSphere Gen5 är tillgängligt på utvalda HP Pro- och Elite-datorer. Se produktspecifikationerna för detaljerad information. Funktionerna kan variera beroende på plattform och konfigurationer.
 HP Sure Sense kräver Windows 10. Se produktspecifikationerna för tillgänglighet. På enheter med WWAN som skickas till Kina är HP Sure Sense endast tillgängligt via Softpaq-nedladdning.
 Laddar batteriet upp till 50 % på 30 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge. En nätadapter med kapacitet på minst 65 watt krävs. När laddningen har nått 50 % 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 www.hp.com/go/cpc. HP-tjänsterna lyder under HPs tillämpliga villkor och bestämmelser för den tjänst som levereras till eller anges för kunden vid tidpunkten för köpet. Kunden kan ha ytterligare lagstadgade rättigheter i
enlighet med gällande lokala lagar och dessa rättigheter påverkas inte på något sätt av HPs villkor och bestämmelser för tjänsten eller av den begränsade HP-garanti som gäller för din 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.
 Extern strömförsörjning, strömkablar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Servicedelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 I enlighet med Microsofts supportpolicy stödjer 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 eller Windows 7 på http://www.support.hp.com.
 För fullständig Intel® vPro™-funktionalitet krävs Windows, en vPro-processor som stöds, vPro-aktiverat chipset, vPro-aktiverat WLAN-kort och dedikerad TPM 2.0. Se https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-

technology/vpro/vpro-platform-general.html
 Intel® Optane™-minne H10 endast för Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD.

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

Copyright © 2019 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. De enda garantier som gäller för HPs produkter beskrivs i de uttryckliga
garantivillkor som medföljer respektive produkt. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta
dokument.
 
Intel, Core, Optane, Thunderbolt 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 som används av HP Inc. på licens. USB Type-C™ och USB-C™ är 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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