Datablad

HP 340S G7 notebook-dator
Snygg, kraftfull och prisvärd

Den prisvärda bärbara datorn HP 340S har en
snygg design och kraftfulla funktioner. Den
är tunn, lätt och står redo att hantera alla
krav som kan tänkas uppstå i verksamheten.

HP rekommenderar Windows 10 Pro för
företag

Imponerande design
Den här datorn står redo att arbeta hårt – lättanvänd
styrplatta och en snygg Asteroid Silver-finish. Den lätta
bärbara datorn HP 340S har en smal kant och en 14tumsskärm som ryms i ett 13-tumschassi.
Ström i reserv
Var beredd på snabb start med en 10:e generationens Intel®
Core™-processor2 (tillval) som enkelt anpassar sig till
arbetsuppgiften. Njut av snygg bild med Intel® Iris™-grafikkort,
blixtsnabb SSD-lagring och Intel® Optane™-minne H10 som
tillval.3
Användbara funktioner
Lång batteritid och HP Fast Charge håller produktiviteten uppe
hela dagen. Anpassa upplevelsen med olika tillval, till exempel
fingeravtrycksläsare och bakgrundsbelyst tangentbord.4
Öka hastigheten för krävande företagstillämpningar med en
10:e generationens Intel® Core™-processor.
Glöm användarnamn och lösenord. Logga bara in i Windows
och på webbplatser med fingeravtryckssensorn (tillval).
Med en bärbar dator och en snabb, pålitlig anslutning fungerar
det smidigt att arbeta överallt. Få en snabb och pålitlig trådlös
anslutning med Wi-Fi 6 och gigabit-hastighet.
Starta och öppna appar snabbt med snabb PCIe SSD-enhet.
Lång batteritid gör det möjligt att arbeta hela dagen utan att
ladda. Ladda snabbt om datorn med HP Fast Charge. Batteriet
laddas upp till 50 % på bara 45 minuter.
Dubbelsystemsmikrofon ger klart och tydligt ljud under
onlinemöten.
Det är enkelt att skriva i mörkret med ett bakgrundsbelyst
tangentbord (tillval).
Maximera datorns prestanda med dubbelkanalsminne som
tillval.
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HP 340S G7 notebook-dator Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystem

Processorfamilj7

Tillgängliga processorer3,4,5,6,7

Betraktningsvinkel
Maximalt minne
Minnesplatser
Intern lagring

Bildskärm
Tillgänglig grafik
Ljud

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 64 – HP rekommenderar Windows 10 Pro för företag1
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS
10:e generationens Intel® Core™ i7-processor (i7-1065G7); 10:e generationens Intel® Core™ i5-processor (i51035G1); 10:e generationens Intel® Core™ i3-processor (i3-1005G1)
Intel® Core™ i7-1065G7-processor med Intel® Iris™ Plus Graphics (1,3 GHz basfrekvens, upp till 3,9 GHz med
Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i5-1035G1-processor med Intel® UHD
Graphics (1 GHz basfrekvens, upp till 3,6 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 kärnor); Intel®
Core™ i3-1005G1-processor med Intel® UHD Graphics (1,2 GHz basfrekvens, upp till 3,4 GHz med Intel® Turbo
Boost Technology, 4 MB cache, 2 kärnor)
##displayviewangle##
8 GB DDR4-2400 SDRAM 8
Stöd för dubbel kanal.
2 SODIMM
upp till 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD med 32 GB Intel® Optane™-minne H109,10
upp till 256 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD med 16 GB Intel® Optane™-minne H109,10
256 GB upp till 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD9
upp till 128 GB M.2 SATA-3 SSD TLC9
35,56 cm (14 tum) tunn antireflexbehandlad WLED-bakgrundsbelyst FHD IPS eDP , 250 nits, 45% NTSC (1920
x 1080); 35,56 cm (14 tum) tunn antireflexbehandlad WLED-bakgrundsbelyst HD SVA, 220 nits, 45% NTSC
(1366 x 768) 15,16
Inbyggd: Intel® Iris™ Plus Graphics; Intel® UHD Graphics15
(Stöd för HD-avkodning, DX12, och HDMI 1.4b.)

Inmatningsenheter
Kamera

Dubbla stereohögtalare, dubbel mikrofonuppsättning
Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat, non-vPro™ 13,14
(Kompatibel med Miracast-certifierade enheter.)
1 digital mediekortläsare för flera format (Stöder SD, SDHC, SDXC.)
2 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Type-C™; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 HDMI 1.4; 1 ström
(HDMI-kabeln säljs separat.)
Normalstort bakgrundsbelyst tangentbord12; Clickpad med stöd för multipekgester;
720p HD-kamera 15

Tillgänglig programvara
Säkerhetshantering
Strömförsörjning
Batterityp
Batteridriftstid
Yttermått
Vikt

HP Support Assistant; Köp Office (säljs separat) 17
HP fingeravtrycksläsare; TPM 2.0 inbäddad säkerhetschip22
HP Smart 45 W extern nätströmsadapter18
HP 41 Wh litiumjonbatteri med 3 celler och lång livslängd
Upp till 12 timmar19
32,4 x 22,5 x 1,79 cm
Från 1,47 kg (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® 2019 Silver21
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. Batterier med lång livslängd har
samma garanti 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 hjälp att välja rätt
servicenivå för HP-produkten finns ett sökverktyg för HP Care Pack-tjänster på: http://www.hp.com/go/cpc.

Trådlös teknik
Expansionsplatser
Portar och anslutningar

Garanti
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HP 340S G7 notebook-dator
Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP USB-C bärbar dator Power Bank

Öka den bärbara datorns1 driftstid och ladda USB-enheter samtidigt med den bärbara och
laddningsbara HP Notebook Power Bank. 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: 2NA10AA

HP USB-C/A universell docka G2

Kom igång med jobbet snabbt med en kabel från dina bärbara USB-A- och USB-C™kompatibla datorer1 till dina skärmar, enheter och ditt trådbundna nätverk med den flexibla
och kompakta HP USB-C/A-universaldockan G2. Dockan drivs av DisplayLink och är kompatibel
med bärbara datorer från HP, Apple®, Dell, Lenovo och mer.2 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: 5TW13AA

HP Comfort Grip trådlös mus

HP Comfort Grip trådlös mus har 30 månaders batterilivslängd och en kraftfull, moderna
design som integreras sömlöst med HP:s bärbara 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: H2L63AA

HP 65 W tunn nätadapter

Var produktiv med kombinationsadaptern HP Slim 65 W, som kan driva din HP Business
Notebook eller Ultrabook™. Var produktiv med den tunna HP-adaptern på 65 W som kan
strömförsörja din HP Business Notebook eller Ultrabook™. 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: H6Y82AA

HP 2 year Next business day onsite
Notebook Only Service

Receive 2 years of next business day onsite HW support from an HP-qualified technician for
your computing device, if the issue cannot be solved remotely.
Produktnummer: U9BA3E
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HP 340S G7 notebook-dator
Fotnoter om meddelandetjänster
2 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 arbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
3 Intel® Optane™-minnessystemsacceleration varken ersätter eller ökar systemets DRAM. Kräver 8:e generationens Intel® Core™-processor eller högre, en BIOS-version som stödjer Intel® Optane™, Windows 10 64-bitars och en Intel® Rapid
Storage Technology-drivrutin (Intel® RST).
4 Säljs separat eller som tillval.
5 Wi-Fi® med stöd för gigabithastigheter är möjligt 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.
6 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.
7 Laddar batteriet upp till 50 % på 45 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 +/-10 %
beroende på systemtolerans.

Fotnoter med tekniska specifikationer
1 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.
3 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.
4 Processorhastighet anger maximalt prestandaläge; processorerna körs i lägre hastighet i läget för optimering av batteri.
5 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara samt övergripande systemkonfiguration. Gå till www.intel.com/technology/turboboost för mer information.
6 Maximal boostklockfrekvens varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen.
7 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.
8 Vi rekommenderar minnen från HP för att säkerställa kompatibilitet, då vissa minnesmoduler från tredje part inte följer branschstandard. Om minnen med olika hastigheter kombineras kommer systemet att arbeta i den lägre
minneshastigheten.
9 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är lägre. Upp till 30 GB (för Windows 10) är reserverat för programvara för systemåterställning.
10 Intel® Optane™-minnessystemsacceleration varken ersätter eller ökar systemets DRAM. Kräver 8:e generationens Intel® Core™-processor eller högre, en BIOS-version som stöder Intel® Optane™, Windows 10 64-bitars och en Intel® Rapid
Storage Technology-drivrutin (Intel® RST).
11 Säljs separat eller som tillval.
12 Bakgrundsbelyst tangentbord är tillval.
13 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.
14 Miracast är en trådlös teknik som datorn kan använda för att projicera skärmen till TV-apparater, projektorer och direktuppspelning.
15 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
16 Upplösningen är beroende av skärmens kapacitet och inställningarna för upplösning och färgdjup.
17 HP Support Assistant kräver Windows och internetåtkomst.
18 Tillgängligheten kan variera i olika länder.
19 Batteritiden för Windows 10 MM14 varierar beroende på olika faktorer, bland annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion samt energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet
minskar naturligt ju längre det används. Mer information finns på www.bapco.com.
20 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 er HP-produkt.
21 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
22 HP-fingeravtrycksläsare är ett tillval som kräver konfiguration vid köptillfället.
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