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HP EliteBook 735 G6 bärbar datorHP EliteBook 735 G6 bärbar dator
Elegant modern design med kraftfulla funktionerElegant modern design med kraftfulla funktioner

HP EliteBook 735 är designad för
moderna mobila och professionella
användare och erbjuder
företagsklassad säkerhet och
hantering samt kraftfulla
samarbetsfunktioner som gör det
enkelt att hålla sig uppkopplad.

HP rekommenderar Windows 10 Pro.
PrecisionsdesignPrecisionsdesign

The ultraslim design and a powerful viewing experience on the narrow border
ultra-bright display makes working comfortable in almost any light condition.
Transition in and out of the office quickly with the optional HP Thunderbolt
Dock G2.

Byggd på säker grundByggd på säker grund

Protect your PC against the evolving malware threats, with self-healing,
hardware-enforced, and manageable security solutions from HP. From the
BIOS to the browser, HP Sure Start for AMD  and HP Sure Click  help secure
your PC.

Kristallklart samarbeteKristallklart samarbete

Samtal hörs klart och tydligt med avancerade samarbetsfunktioner såsom
HPs brusreducering och en integrerad mikrofon riktad mot omgivningen.
Kraftfulla uppåtriktade högtalare skapar ett rikt ljud och samtalsknappar gör
samtal via datorn produktiva.

Fånga arbetsdagen med Windows 10 Pro  och kraftfulla säkerhets-,
samarbets- och anslutningsfunktioner från HP.
Arbeta effektivt med en kraftfull, mycket säker och tillförlitlig 2:a gen. AMD
Ryzen™ PRO-processor med Radeon™ VEGA-grafik.
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.
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 djup maskininlärning för att ge ett effektivt
skydd mot avancerad malware.
Quickly transition to desktop productivity with a single USB-C™ cable. The
optional HP Thunderbolt Dock G2 delivers enterprise manageability and an
optional audio module. Traditional side docking is also supported to work
with your existing solution.
Never wonder if someone is watching you with the added peace-of-mind that
comes from the optional HP Privacy Camera, with a physical shutter to
protect from malicious surveillance.
Protect your PC with the hardware-enforced self-healing protection of HP
Sure Start for AMD that automatically recovers the BIOS.
Help protect your PC from websites, attachments, malware, ransomware, and
viruses with hardware-enforced security from HP Sure Click.
För att ta kontrollen över datorn måste den som attackerar först slå ut
datorns försvarsfunktioner. Se till att kritiska skyddsfunktioner alltid är igång
med HP Sure Run Gen2.
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HP EliteBook 735 G6 bärbar dator SpecifikationstabellHP EliteBook 735 G6 bärbar dator Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystemTillgängliga 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

ProcessorfamiljProcessorfamilj AMD Ryzen™ PRO APU-processor

Tillgängliga processorerTillgängliga processorer

AMD Ryzen™ 5 3500U APU med Radeon™ Vega 8 Graphics (2,1 GHz basklockfrekvens, upp till 3,7 GHz max.
boostklockfrekvens, 4 MB cache, 4 kärnor); AMD Ryzen™ 3 3300U APU med Radeon™ Vega 6 Graphics (2,1 GHz
basklockfrekvens, upp till 3,5 GHz max. boostklockfrekvens, 4 MB cache, 4 kärnor); AMD Ryzen™ 7 PRO 2700U APU med
Radeon™ Vega 10-grafik (2,2 GHz basklockfrekvens, upp till 3,8 GHz max. boostklockfrekvens, 4 MB cache, 4 kärnor)

Maximalt minneMaximalt minne 32 GB DDR4-2400 SDRAM-minne 
Båda platser kan nås/uppgraderas av kunden. Stöd för dubbelkanalminne.

MinnesplatserMinnesplatser 2 SODIMM

Intern lagringIntern lagring

512 GB upp till 1 TB PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.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 PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SSD TLC
upp till 256 GB M.2 SATA-3 SED SSD
upp till 128 GB M.2 SATA-3 SSD TLC

BildskärmBildskärm

33,8 cm (13,3 tum) ultratunn WLED-bakgrundsbelyst antireflexbehandlad FHD IPS eDP + PSR, 400 nits, 72 % NTSC
(1920 x 1080); 33,8 cm (13,3 tum) tunn WLED-bakgrundsbelyst antireflexbehandlad FHD IPS eDP, 250 nits, 45 % NTSC
(1920 x 1080); 33,8 cm (13,3 tum) ultratunn WLED-bakgrundsbelyst antireflexbehandlad FHD IPS eDP + PSR med HP
Sure View integrerat sekretessfilter, 1 000 nits, 72 % NTSC (1920 x 1080); 33,8 cm (13,3 tum) tunn WLED-
bakgrundsbelyst antireflexbehandlad FHD IIPS eDP On-Cell-pekskärm, 250 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080) 

Tillgänglig grafikTillgänglig grafik Inbyggd: AMD Radeon™ Vega grafik
(Stöd för HD-avkodning, DX12 och HDMI.)

LjudLjud Bang & Olufsen, dubbla stereohögtalare, 3 multisystemsmikrofoner

Trådlös teknikTrådlös teknik

Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced Cat 9; Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® och
Bluetooth® 5 kombinerat, non-vPro™; Realtek RTL8822BE 802.11ac (2x2) Wi-Fi® och Bluetooth® 4.2 Combo;
Intel® AX200 Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat, non-vPro™ 
(Kompatibel med Miracast-certifierade enheter.)

Portar och anslutningarPortar och anslutningar
2 USB 3.1 Gen 1 (1 för laddning); 1 USB Type-C™; 1 Smartcard-läsare; 1 SIM-kortplats (tillval); 1 RJ-45; 1 kombinerat
hörlurs-/mikrofonuttag; 1 HDMI 2.0; 1 dockningskontakt; 1 nätuttag
(Kablar medföljer inte.)

InmatningsenheterInmatningsenheter
HP Premium Collaboration spilltåligt tangentbord med avrinning, bakgrundsbelysning och DuraKeys som tillval;
Styrplatta med stöd för multipekfunktion, tryckningar aktiverade som standard; Styrplatta med stöd för
multipekfunktion; Sensor för omgivande ljus

KommunikationKommunikation HP-modul med NXP NFC-styrenhet NPC300 I2C NCI; Realtek 10/100/1000 GbE ;

KameraKamera 720p HD-kamera; HD IR-webbkamera 

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

SäkerhetshanteringSäkerhetshantering

Absolute Persistence-modul; HP DriveLock och Automatic DriveLock; HP fingeravtryckssensor; 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; Windows Defender; HP Sure Start Gen5; HP Sure Run Gen2; HP Sure Recover
Gen2; HP BIOSphere Gen5; HP Client Security Gen5; HP Sure Sense

AdministrationsfunktionerAdministrationsfunktioner HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; Ivanti Management
Suite; HP Manageability Integration Kit Gen3

StrömförsörjningStrömförsörjning HP Smart 65 W extern nätadapter; HP Smart 65 W USB Type-C™-adapter; HP Smart 45 W extern nätadapter; HP Smart
45 W USB Type-C™-adapter

BatteritypBatterityp HP Long Life 3-cells 50 Wh litiumjonbatteri 

YttermåttYttermått 31,04 x 22,93 x 1,77 cm

ViktVikt Från 1,33 kg (ej pekskärm) (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

EnergieffektivitetEnergieffektivitet ENERGY STAR® certified; EPEAT® 2019 Silver

Specifikationer för omgivningSpecifikationer för omgivning Låghalogen; TCO 8.0-certifierad

GarantiGaranti 3 års begränsad garanti avseende material och tillverkningsfel (3-3-0). Vissa restriktioner och undantag gäller.
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HP EliteBook 735 G6 bärbar datorHP EliteBook 735 G6 bärbar dator

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP trådlös premiummusHP 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. HPs
bästa i sin klass, fullspäckad med funktioner, funktionalitet och förstklassig design för de
vassaste yrkesproffsen 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: 1JR31AAProduktnummer: 1JR31AA

HP Executive 14,1” Midnight SlimHP Executive 14,1” Midnight Slim
tunn toppmatad väskatunn toppmatad väska

Skydda innehållet i din väska när du pendlar med den tunna toppmatade väskan HP Executive
14,1" Midnight Slim i den snygga färgen midnight black. Den har ett låsbart  fack med dubbel
dragkedja för bärbar dator, säker RFID-ficka för att skydda ditt ID samt en diskret ficka för en
valfri spårningsenhet.  Skydda innehållet i din väska när du pendlar med den tunna
toppmatade väskan HP Executive 14,1" Midnight Slim i den snygga färgen midnight black. Den
har ett låsbart  fack med dubbel dragkedja för bärbar dator, säker RFID-ficka för att skydda
ditt ID samt en diskret ficka för en valfri spårningsenhet.  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: 1WM82AAProduktnummer: 1WM82AA

HP Thunderbolt-docka 120 W G2HP 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.  HPs bästa i sin klass, fullspäckad med funktioner,
funktionalitet och förstklassig design för de vassaste yrkesproffsen 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: 2UK37AAProduktnummer: 2UK37AA

HP vajerlås med nyckel 10 mmHP vajerlås med nyckel 10 mm

Hjälp till att skydda din bärbara dator på kontoret och i högtrafikerade områden genom att
förankra den till en säker yta med HP Master nyckelvajerlås på 10 mm, som utformats
speciellt för notebook-datorer med ultratunn profil. Hjälp till att skydda din bärbara dator på
kontoret och i högtrafikerade områden genom att förankra den till en säker yta med HP
Master nyckelvajerlås på 10 mm, som utformats speciellt för notebook-datorer med ultratunn
profil. 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: T1A62AAProduktnummer: T1A62AA

HP Slim trådlöst tangentbord ochHP Slim trådlöst tangentbord och
musmus

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. HPs bästa i sin klass, fullspäckad med funktioner, funktionalitet och
förstklassig design för de vassaste yrkesproffsen 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: T6L04AAProduktnummer: T6L04AA

HP 3 års maskinvarusupport påHP 3 års maskinvarusupport på
plats nästa arbetsdag för bärbaraplats nästa arbetsdag för bärbara
datorerdatorer

Under tre år får du hjälp med hårdvaran på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag
om problemet inte kan lösas på distans.
Produktnummer: U4414EProduktnummer: U4414E
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HP EliteBook 735 G6 bärbar datorHP EliteBook 735 G6 bärbar dator

Fotnoter om meddelandetjänsterFotnoter om meddelandetjänster

 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner och/eller programvara för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Windows 10
uppdateras automatiskt och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Mer information finns på http://www.windows.com.
 Thunderbolt not supported on 700 series only supports USB-C™.
 HP Sure Start for AMD is available on select HP PCs with AMD processors. See product specifications for availability.
 HP Sure Click is available on select HP platforms and supports Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™, and Chromium™. Supported attachments include Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) and PDF files in read only mode, when

Microsoft Office or Adobe Acrobat are installed.
 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on

application workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed.
 HP Sure View Gen3 integrated privacy screen is an optional feature that must be configured at purchase and is designed to function in landscape orientation.
 USB-C™ notebooks must be able to support power and video.
 HP Sure Sense requires Windows 10. See product specifications for availability.
 HP-ljudmodul säljs separat och krävs för ljud.
 HP Privacy Camera only available on non-touch screens equipped with HD or IR camera and must be installed at the factory.
 HP Sure Run Gen2: See product specifications for availability.

Fotnoter med tekniska specifikationerFotnoter 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/.
 Processorhastigheten anger maximalt prestandaläge; processorerna körs med lägre hastighet i läget för batterioptimering.
 Den flerkärniga tekniken har utvecklats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på

programarbetsbelastningen och hård- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.
 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 eller Windows 7 på http://www.support.hp.com
 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.
 En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst erfordras och kräver separat tecknade avtal. Endast ett begränsat antal åtkomstpunkter är tillgängliga för allmänheten.
 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. Endast tillgängligt i länder där
802.11ax stöds.

 Miracast är en trådlös teknik som datorn kan använda för att projicera skärmen till TV-apparater, projektorer och direktuppspelning.
 Begreppet "10/100/1000" eller "Gigabit" Ethernet anger kompatibilitet med IEEE-standard 802.3ab för Gigabit Ethernet och innebär inte en faktisk drifthastighet på 1 Gbit/s. För höghastighetsöverföring krävs anslutning till en Gigabit

Ethernet-server och -nätverksinfrastruktur.
 Användning av WWAN-modul kräver ett separat avtal. Vänd er till operatören för information om täckning och tillgänglighet i er region. Anslutningshastigheterna varierar beroende på plats, miljö, nätverksförhållanden samt andra faktorer.

4G LTE är inte tillgängligt på alla produkter eller i alla regioner.
 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
 HP Sure View Gen3 integrerat sekretessfilter är ett tillval som måste konfigureras vid köptillfället och är utformat för att fungera i liggande orientering.
 Upplösningar är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
 Säljs separat eller som tillval.
 Internetåtkomst krävs.
 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. För fullständig information besök: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-avtalet. 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.

 HP fingeravtryckssensor säljs separat eller som tillvalsfunktion.
 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 stödjer inte plattformar med Intel® Optane™.
 Inbyggd programvara för TPM är version 2.0. TPM i hårdvaran är v1.2, som är en deluppsättning av den specifikationsversion av TPM 2.0 v0.89 som implementerats av Intel Platform Trust Technology (PTT). TPM är version 2.0. TPM i

hårdvaran är v1.2, som är en deluppsättning av den specifikationsversion av TPM 2.0 v0.89 som implementerats av Intel Platform Trust Technology (PTT).
 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.
 Det krävs Microsoft Defender-registrering och internetanslutning för att få uppdateringar.
 HP Sure Start för AMD är tillgängligt på utvalda HP-datorer med AMD-processorer. Se produktspecifikationerna för tillgänglighet.
 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 Client Security Manager Gen5 kräver Windows och är tillgängligt på utvalda HP Pro- och Elite-datorer. Se produktspecifikationerna för detaljerad information.
 Stödjer HP Fast Charge med 65 W-nätadapter.
 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.

 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. På http://www.epeat.net visas registreringsstatus för varje land. Sök efter nyckelordet generator i HPs butik för tredjepartstillval för solcellsdrivna
generatortillbehör på www.hp.com/go/options.

 Extern strömförsörjning, strömkablar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Servicedelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Ivanti Management Suite subscription required.
 HP Sure Run Gen2: See product specifications for availability.
 HP Sure Recover Gen2: See product specifications for availability. Requires an open, wired network connection. Not available on platforms with multiple internal storage drives. You must back up important files, data, photos, videos, etc.

before using HP Sure Recover to avoid loss of data. HP Sure Recover (Gen1) does not support platforms with Intel® Optane™.
 HP Sure Sense requires Windows 10. See product specifications for availability.

Registrera dig för att få uppdateringarRegistrera dig för att få uppdateringar  hp.com/go/getupdatedhp.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 vPro är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. AMD, Ryzen och Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro
Devices, Inc. Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av HP Inc. under 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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