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Der er en grund til, at de hedder Elite
HP har altid været førende inden for avanceret teknologi. Og Elite-serien er bestemt ingen 
undtagelse. HP Elite har en unik kombination af holdbarhed, pålidelighed, sikkerhed og 
effektivitet. De er bygget til dig, der kun vil have det bedste, når det handler om hardware, 
software og tjenester, der arbejder perfekt sammen. Præcis som andre HP produkter er de 
helt i tråd med vores miljøbevidsthed og hele 95 % af produktet kan genbruges.

Testet efter standarden for det amerikanske militær
Vi ved, at du ikke bare bruger computeren på kontoret under perfekte forhold. Derfor er HP Elite testet i 120.000 timer og har gennemgået den 
amerikanske hærs tests, MIL-STD 810, for bl.a. at være i stand til at arbejde i flere forskellige miljøer og er beregnet til at have med på farten. Vi har 
ikke alene ønsket at skabe en holdbar og robust computer, men også verdens mest pålidelige.

1. Vibrationstest
Simulerer vibrationerne fra 
10.000 km landtransport, fordi 
din HP Elite skal være lige så 
mobil, som du er.

2. Støvtest
Støv blæses på computeren i 
seks timer for at hjælpe os med 
at sikre, at komponenterne ikke 
påvirkes af barske miljøer.

3. Droptest
Vi har ladet den falde til jorden 26 
gange på hver side og kant samt 
hvert hjørne for at sikre, at HP 
Elite kan klare din arbejdsdag.

4. Fugttest 
HP Elite er blevet testet i flere 
forskellige miljøer med en luft-
fugtighed på 95 % og temperatu-
rer mellem 30°C og 60°C.

5. Lavtemperaturstest
Testen evaluerede HP Elite-pc'er-
nes funktionalitet og ydeevne, 
når de udsættes for lave tempe-
raturer: -29°C og -51°C.

6. Varmetest
HP Elite placeres i en ovn med 
en temperatur på 60°C for at 
efterligne ekstrem hede og sikre, 
at den stadig kan levere efter fx 
at have ligget i en varm bil.

7. Højdetest
Den er blevet placeret i et tryk-
kammer, der simulerer trykket 
i en højde på 4,5 km, så du kan 
være sikker på, at selv oppe i 
bjergene opfylder computeren 
dine arbejdskrav.

8. Temperatur
Inden for et minut udsættes HP 

Elite for temperatur-udsving på 
mere end 10°C. Du skal kunne 
fortsætte dit arbejde, selv når du 
går fra en bygning med aircondi-
tion og ud i solen.

9. Mekanisk choktest
Klarer selv den hårdeste rejseak-
tivitet: Rystes i seks forskellige 
retninger, hvilket samlet resulte-
rer i 18 mekaniske stød.

10. Sand test
Enheden kan klare sand blæs på 
op til 20m/s ved en temperatur 
på 60°C i 4,5 timer (hver 90 minut 
drejes enheden 90 °).

11. ESD (elektrostatisk afladning)
Klarer pludselige elektrostatiske 
afladninger på op til 8000 volt. 
11 forskellige udledningspunkter 
bliver testet, herunder strømka-

bel, tastatur, skærm og power 
knappen.

12. Frysning/optøning test
Enheden udsættes for et tem-
peratur drop på ned til -10°C i to 
timer og derefter optøning.

Sikkerhed og administration 
på højeste Elite-niveau
HP Elite har beskyttelse på alle 
niveauer, fra virusbeskyttelse 
til datakryptering. HP Care Pack 
sikrer bl.a., at der kommer en 
autoriseret HP-tekniker ud til dig 
allerede næste arbejdsdag med 
hardwareservice på stedet. HP 
BIOS Protection forhindrer tab af 
data og reducerer nedetid med 
sin effektive beskyttelse mod 
virusangreb og andre sikkerheds-
trusler.
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HP EliteBook x360 1030 G2
Din nye favorit på farten
Med 360° alsidighed på tværs af fem betjeningstilstande, uovertruffen sikkerhed, og 
op til 16 timer og 30 minutters af batteritid, er den tynde og lette HP EliteBook x360 
1030 den perfekte erhvervs-pc for den mobile medarbejder.

Til dig, der ønsker et let og lækkert design, 
samt de nyeste sikkerhedsfunktioner.

HP EliteBook x360 1030 G2
• Intel® Core™ i5 processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 620
• 13,3" FHD Touchskærm
• Op til 16 GB RAM
• 256 GB M.2 SSD
Art. nr. Z2W66EA

Trådløst HP UC 
Duo-headset
Tag et opkald op til 30 m 
væk fra skrivebordet eller 
telefonen med det trådløse 
HP UC Duo-headset, og 
få førsteklasses stereolyd 
og støjannullering i selv de 
mest travle miljøer.
Art.  nr. W3K09AA

Ultratynd HP
Bluetooth-mus
Øg produktiviteten med stil 
med HP Ultrathin Wireless 
Mouse, en supertynd 
og superelegant trådløs 
Bluetooth®-mus.
Art.  nr. L9V78AA

HP 65 W Smart-veksel-
strømsadapte
Forsyn din bærbare pc 
med kontrolleret strømtil-
føring. Perfekt til udskift-
ning af den bærbare pc's 
strømadapter eller som 
en tiltrængt reserve
Art.  nr. H6Y88AA

HP Executive Midnight 
Slim Top Load (14.1")
Hold alt i tasken sikker 
under din daglige pend-
ling med den nye stilfulde 
midnight black. 
Art.  nr. 1WM82AA 

3yr NBD onsite 
+ ADP Care Pack
3 års support næste 
hverdag på stedet med 
dækning af hændelige 
skader.
Art.  nr. U7861E

Tilbehør
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HP Elite x2 1012 G2
Friheden til at arbejde, som du vil
HP’s nyeste 2-i-1-pc er det kompromisløse valg til professi-
onelle på farten. Den er utrolig tynd og elegant med ydelse i 
business klassen, er robust, har masser af tilslutningsmulig-
heder og kan øge din produktivitet på farten – både som tablet 
og notebook. Samtidig gør den det nemt for virksomhedens 
IT-afdeling at installere og administrere samt yde support og 
service overalt.

HP Elite 90 W Thunder-
bolt 3-dockingstation
Skab en effektiv og 
strømlinet arbejds-
plads uden kabelrod 
med HP Thunderbolt 
3-dockingstationen.
Art.  nr. 1DT93AA

HP Active-pen med App 
Launch
Skriv naturligt, start en 
app med et tryk på en 
knap, og øg produktivi-
teten på din mobilenhed 
med HP Active-pennen 
med App Launch.
Art.  nr. T4Z24AA

HP Elite x2 1012
rejsetastatur
Holder til slid på farten 
med et robust design og 
DuraKeys-belægning, 
som hjælper med at 
beskytte skærmen, når 
tastaturet foldes ind over 
tablet-pc'en.
Art.  nr. T4Z25AA

HP Elite-taske 
af colombiansk læder
Du skal blot lægge tab-
let-pc'en i det blødt forede 
etui, der har udskæringer 
til alle porte og -indgan-
ge, samt støtteben, så du 
kan bruge den på et bord.
Art.  nr. T3P15AA

3yr NBD onsite 
+ ADP Care Pack
3 års support næste 
hverdag på stedet med 
dækning af hændelige 
skader.
Art.  nr. UC279E

Til dig, der ønsker frihed til at arbejde,
som det passer dig

HP Elite x2 1012 G2
• Intel® Core™ i5 processor
• 12” touchskærm
• Mulighed for 3G/4G LTE
• Lyd fra Bang & Olufsen
• Optimeret til Skype for Business
• HP Noise Reduction fjerner baggrundsstøj
Art. nr. 1LV39EA

Tilbehør
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HP EliteBook x360 1020 G2
Perfekt til den mobile medarbejder
Du kan arbejde overalt med vores tyndeste og letteste konvertible erhvervs-pc. Vær
produktiv hvorend arbejdet tager dig hen med førsteklasses funktioner der er optimeret 
til samarbejde og med branchens førende sikkerhedsfunktioner.

Til dig, der afholder mange møder på farten

HP EliteBook x360 1020 G2
• Intel® Core™ i5 processor
• 12,5” touchskærm 
• 3 års garanti – også på batteriet
• Mulighed for 3G/4G LTE
• Lyd fra Bang & Olufsen
• HP Sure View integreret privacy skærm (ekstraudstyr)
• HP Sure Click browser sikkerhed
• HP Fast Charge genoplader 50% af batteriet på kun 30 minutter
Art. nr. 1EP68EA

Tilbehør

HP Ladies 14.0 Slim Top Load
Giv din bærbare HP-pc første-
klasses beskyttelse hver dag 
med en HP Ladies Slim Top Load 
på 35,5 cm (14,0"), en holdbar 
taske med smukt håndværk og 
funktionel orden.
Art.  nr. 2JB97AA  

HP X4000b Bluetooth-mus
Vær mere produktiv på farten 
med den elegante og flotte HP 
Bluetooth-musX4000b, der 
er behagelig uanset hvor du 
arbejder bedst, og som er et 
supplement til din HP Business 
Notebook, Ultrabook™ eller 
tablet-PC.
Art.  nr. H3T50AA

Opladningsbatteri til bærbare 
computere fra HP
Forøg oppetiden for den bær-
bare pc, og oplad samtidig dine 
USB-enheder vha. opladnings-
batteriet til bærbare pc'er.
Art.  nr. N9F71AA

3yr NBD onsite
Care Pack
HP 3-års hardwaresupport 
næste hverdag på stedet m. 
rejsedækning til Notebooks
Art.  nr. U4418E
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HP EliteBook 1040 G4
Tager ydeevne til næste niveau
Vores mest kraftfulde og tyndeste 14” notebook gør selv dine sværeste opgaver til en 
leg med fremragende ydeevne og branchens førende sikkerhedsfunktioner. Med kraft-
fuld lyd, intuitiv samtalehåndtering og 180° hængsel, er det nemt at dele din skærm,
så kan du arbejde hvor som helst.

Tilbehør

Til dig, der ønsker tilslutning
og samarbejde med stil

HP EliteBook 1040 G4
• Intel® Core™ i5 processor
• 14’’ touchskærm
• 3 års garanti - også på batteriet
• Lyd fra Bang & Olufsen
• HP Sure View integreret privacy skærm (ekstraudstyr)
• HP Sure Click browser sikkerhed
• HP Fast Charge som på 1020'eren.
Art. nr.1EP75EA

HP Elite-taske af
colombiansk læder
En smuk taske af kernelæder, 
der beskytter dine enheder og 
data og har mange udvidelses-
muligheder, så du kan have alle 
dine ting til brug i hverdagen 
med dig.
Art.  nr. T9H72AA  

Trådløst HP UC Duo-headset
Tag et opkald op til 30 m væk fra 
skrivebordet eller telefonen med 
det trådløse HP UC Duo-headset, 
og få førsteklasses stereolyd og 
støjannullering i selv de mest 
travle miljøer.
Art.  nr. W3K09AA

Trådløs HP Comfort Grip-mus
HP Comfort Grip Wireless Mouse 
har en 30-måneders batteritid 
og et iøjnefaldende, moderne 
design, der passer perfekt til 
HP's bærbare computere til 
erhvervsbrug.
Art.  nr. H2L63AA

3yr NBD onsite
Care Pack
HP 3-års hardwaresupport 
næste hverdag på stedet m. 
rejsedækning til Notebooks
Art.  nr. U4418E
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HP EliteBook Folio G1
Udsøgt håndværk forenet med enestående ydeevne
Fremragende håndværk og enestående funktioner er forenet i HP EliteBook Folio. Med 
omhyggeligt udvalgte materialer og førsteklasses funktioner, der er optimeret til samar-
bejde, er den et naturligt valg for alle, der sætter pris på en problemfri oplevelse. Med en 
tykkelse på kun 12,4 mm er den tyndere end et AA-batteri, og den vejer under 1 kg.

Tilbehør

HP Elite 65 W 
Thunderbolt 3-dockingstation
Skab en effektiv og strømlinet 
arbejdsplads uden kabelrod med 
HP Thunderbolt 3-dockingsta-
tionen.
Art.  nr. P5Q54AA

HP USB-C-hub til rejsebrug
Med en HP USB-C™-hub til rejse-
brug får du enklere tilslutning af 
mobile udvidelser og mulighed 
for at øge produktiviteten, uan-
set hvor du er. Den kan bruges til 
tilslutning samt til opladning af 
HP's 3-i-1-enheder, Detachable- 
eller Notebook-pc'er.
Art.  nr. Z9G82AA

HP Elite-læderetui til 13,3"
Vis dig fra den professionel-
le side både på og uden for 
kontoret med et 13,3" HP 
Elite-læderetui (35,56 cm), som 
beskytter den bærbare computer 
eller tablet-pc'en på 33,78 cm 
(13,3") og bevarer dens elegante 
udseende.
Art.  nr. M5B12AA

3yr NBD onsite 
+ ADP Care Pack
3 års support næste hverdag
på stedet med dækning af
hændelige skader.
Art.  nr. UC279E

Til dig, der ønsker et elegant og
holdbart design

HP EliteBook Folio G1
• Intel® Core™ m5 processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 515
• 12,5" FHD skærm
• 8 GB RAM
• 256 GB M.2 SED SSD
Art.  nr. V1C40EA
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Tilbehør

HP Elite x3
Enheden, der er en kombination af alle enheder
HP Elite x3 er HP's første 3-i-1-enhed til erhvervsbrug. Den kan ligge i din hånd og har 
kraft som en computer, så du kan være produktiv. Den er så alsidig som en tablet-pc 
og har fantastiske funktioner som en smartphone. Den er designet til at give enkel og 
problemfri adgang til dine apps og data og nemme kontaktmuligheder til dine kolleger.

Til dig, der ønsker at arbejde
uden afbrydelser

HP Elite x3
• Qualcomm® Snapdragon™ 820 Processor

(2.15 GHz, 4 kerner)
• Windows 10 Mobile
• Qualcomm® Adreno 530 GP
• 5,96" WQHD+ multitouchskærm med 

2560x1440 opløsning
• 4 GB LPDDR4 SDRAM (onboard)
Art. nr. Y1M46EA

HP Elite x3 trådløse 
oplader 
Lader batteriet op under-
vejs, uden at du skal lede 
efter en stikkontakt.
Art.  nr. W9A82AA

HP Elite x3
skrivebordsdock 
Tilslutter skærm, tastatur 
og mus, som gør din Elite 
x3 til en desktop-pc.
Art.  nr. V5H01AA

HP Elite x3 Rugged Case 
Beskytter effektivt din 
enhed mod hverdagens 
slitage og udfordringer.
Art.  nr. V8Z62AA

HP Elite x3 Lap Dock
Du kan øge produktivite-
ten for din HP Elite x3 ved 
at bruge Windows Conti-
nuum og HP Workspace 
til flere skærme og apps 
på HP Elite x3 Lap Dock.
Art.  nr. Y1M47EA

3yr NBD onsite 
+ ADP Care Pack
3 års support næste 
hverdag på stedet med 
dækning af hændelige 
skader.
Art.  nr. U9DX7E
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Til dig, der ønsker det
ypperste inden for design

HP Spectre Pro 13 G1
• Intel® Core™ i5- eller i7-processorer
• Windows 10 Pro
• Intel® HD Graphics 520
• 13.3" FHD skærm
• Op til 8 GB RAM
• Op til 512 GB M.2 SSD
Art. nr. X2F01EA

HP Spectre Pro 13 G1
Den nye definition af stil
Verdensklasse design kombineret med et væld af funktioner, der revolutionerer com-
puting. Den utroligt tynde HP Spectre Pro 13 leverer den kraft og ydelse, som du har 
brug for på din arbejdsdag i en ny uimodståelig stil.

Førsteklasses materialer og iøjnefaldende håndværk giver en unik oplevelse. Med en 
imponerende sammensætning, der er 10,4 mm tynd, og fuld kraft fra Intel® Core™ i5 
eller i7. Nyd godt af den klare lyd fra Bang & Olufsen samt HP software til støjreduktion.

HP Elite 65 W Thunderbolt 
3-dockingstation
Skab en effektiv og strømlinet 
arbejdsplads uden kabelrod
med HP Thunderbolt 3-docking
stationen.
Art.  nr. P5Q54AA

Trådløst HP UC Mono-headset
Deltag i et møde, når du er på 
farten, på kontoret, eller når
du rejser
Art.  nr. W3K08AA

Ultratynd HP
Bluetooth-mus
Øg produktiviteten med stil med 
HP Ultrathin Wireless Mouse, 
en supertynd og superelegant 
trådløs Bluetooth®-mus.
Art.  nr. L9V78AA

3yr NBD onsite Care Pack
3 års support næste hverdag
på stedet.
Art. nr. U4391E

Tilbehør
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HP EliteBook 840 G4
Til mobile medarbejdere
Du kan styrke din virksomhed med en ultratynd bærbar 
erhvervs-pc, som giver brugerne alle muligheder for at yde 
deres bedste. Kommer med masser af tilslutningsmuligheder, 
omfattende sikkerhedsfunktioner og forbedrede samarbejds-
værktøjer gør det nemt at udføre selv de mest
krævende opgaver.

HP EliteBook 840 fås også som 12" og 15" med modelbetegn-
elserne HP EliteBook 820 og HP EliteBook 850.

Til dig, der ønsker sikkerhed og nem
administration

HP EliteBook 840 G4
• Intel® Core™ i7 processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 620
• 14" SVA skærm med 1366x768 opløsning
• Op til 32 GB RAM
• Op til 512 GB SSD
Art. nr. Z2V68EA

HP UltraSlim- dockingstation
Den stilfulde og slanke 
dockingstation gør kontorarbej-
de ergonomisk og nemt. Du kan 
tilføje to eksterne skærme - og 
alle nødvendige kabler, såsom 
netværk, tastatur og mus er 
monteret.
Art.  nr. D9Y32AA

HP Trådløst tastatur og mus 
Med et tådløst HP-tastatur og 
mus får du avanceret funktiona-
litet og problemfri brug lige ved 
hånden. Glem alt om at skjule 
ledninger og få en arbejdsplads 
uden kabelrod med et trådløst 
tastatur
Art.  nr. QY449AA

HP 14" Executive taske af læder
Gør et professionelt indtryk, og 
beskyt din bærbare pc både på 
og uden for kontoret med HP 
Executive tasken af læder.
Art.  nr. K0S31AA

3yr NBD onsite 
+ ADP Care Pack
3 års support næste hverdag på 
stedet med dækning af hænde-
lige skader.
Art.  nr. U7860E

Tilbehør
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HP ProBook 640 G3
Fleksibiliteten til at opfylde virksomhedens alsidige behov
Få mest muligt ud af din investering med konfigurationer, der understøtter både moder-
ne teknologi og ældre enheder. HP ProBook 640 er udstyret med de nyeste sikkerheds- 
og produktivitetsfunktioner og er kompatibel med dine eksisterende IT investeringer.
HP ProBook 640 fås også som 15.6" med model betegnelsen HP ProBook 650.

HP ProBook 440 G5
Designet til at opfylde de behov, dit arbejde kræver
Med HP ProBook 440's tynde, lette og robuste design får professionelle brugere 
effektive værktøjer til at være produktive, når de ikke er på kontoret. Denne ProBook 
har den ydelse og de sikkerhedsfunktioner, der er afgørende for vore dages mobile 
medarbejdere.

Til dig, der ønsker nem integration

HP ProBook 640 G3 
• Intel® Core™ i5 processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 620
• 14" SVA eDP skærm
• Op til 16 GB RAM
• Op til 256 GB SSD
 Art.  nr. Z2X22EA

Til dig, der ønsker at opfylde
de basale behov

HP ProBook 440 G5 
• Intel® Core™ i7 processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 620
• 14" FHD skærm
• Op til 16 GB RAM
• Op til 500 GB SSD
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Tilpasser sig din måde at arbejde på

HP Pro x2 612 G2
• Intel® Core™ i5 processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel HD-graphics 615
• Op til 8 GB RAM
• Op til 512 GB SSD

Art.  nr. 1LV70EA

HP Pro x2 612 G2
Alsidighed. Sikkerhed. Nem servicering.
Det alsidige HP Pro x2 612-design giver den rette balance mellem mobilitet, holdbarhed 
og sikkerhed – alt sammen i en enhed, der designet til at holde. Denne detachable er ideel 
til krævende miljøer, og med den kan du arbejde på din egen måde.

HP Active-pen med App 
Launch
Skriv naturligt, start en 
app med et tryk på en 
knap, og øg produktivi-
teten på din mobilenhed 
med HP Active-pennen 
med App Launch.
Art.  nr. T4Z24AA

HP x2 612 G2 Rugged 
Case
Tag din HP Pro x2 612 
med til den daglige kamp 
i den solide og elegante 
taske, HP Pro x2 612 Rug-
ged Case, der er designet 
til at kunne klare MIL-STD 
810G-testen.
Art.  nr. Z7T26AA

HP Pro x2 612 Collabora-
tion tastatur
Du får nem og nøjagtig 
fremstilling af indhold, 
hurtig dataindtastning og 
samarbejde på og uden 
for kontoret ved hjælp 
af det valgfri HP Pro x2 
Collaboration tastaturet.
Art.  nr. 1FV38AA

HP Elite USB-C 
dockingstation
Maksimer den mobile 
produktivitet på kon-
toret med HP Elite 
USB-C™-dockingstation, 
som giver mulighed for 
opladning, understøtter 
op til tre skærme.
Art.  nr. Z9R42AA

3yr NBD onsite Care Pack
3 års support næste 
hverdag på stedet.
Art.  nr. U4391E

Tilbehør
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HP Pro x2 210 G2
Fem fleksible tilstande. Én uimodståelig pris
Hvem har overhovedet brug for en enhed, der kun kan én ting? Når arbejdet kræver, at 
du er fleksibel, har du brug for en mobil pc, der kan følge med. Den alsidige HP x2 210, 
der kan skilles ad, er designet til at kunne tilpasses sælgere ude i marken,
mindre virksomheder og professionelle, der arbejder mobilt, og den giver
dig hele fem tilstande til éns pris.

Kan tilpasses og skilles ad

HP x2 210 G2
• Intel® Atom™ x5-processor
• Windows 10 Pro
• Intel® HD Graphics 400
• 10.1" HD eDP skærm
• 4 GB RAM
• Op til 128 GB eMMC

Art.  nr. L5H42EA

HP ProBook x360 11 G1 EE
Designet til at klare skoledagens strabadser
HP ProBook x360 11 G1 Education Edition er kraftfuld, holdbar og fleksibel, så I kan 
opnå bedre læringsresultater, spare på underviserens tid og motivere elever og stude-
rende som aldrig før. Den kan bruges som bærbar computer eller som tablet, og med 
dens mange forskellige muligheder er den perfekt til både klasselokalet og til hjemmet.

Til dig som ønsker 360° fleksibilitet, som læringsværktøj, til uddannelse.

HP ProBook x360 11 G1 EE
• Intel® Pentium®-processor
• Windows 10 Home 64
• Intel® HD Graphics 50
• 11.6" HD SVA skærm
• Op til 8 GB RAM
• Op til 256 GB M.2 SSD

Art.  nr. Z3A46EA
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Styrk dine kreative visioner
Forskellige jobs kræver forskellige værktøjer, og derfor tilbyder vi en 
hel familie af HP Z Workstations med skalérbarhed og performance
til dine mest komplekse opgaver.



HP Z2 Mini
HP’s første mini workstation til CAD-brugere
Endelig en revolutionerende workstation til CAD-design, der leverer banebrydende 
kraft og alsidighed i et lille, elegant design. Z2 Mini er fremstillet af og til designere,
og med den får du både ydeevne og driftssikkerhed til den bedste CAD-oplevelse.

Tekniske problemer bør aldrig bremse dig. Z2 Mini er testet i 368.000 timer og certifice-
ret til den mest anvendte CAD-software. Du kan stole trygt på en workstation, der
er udviklet på baggrund af mere end 30 års teknologisk udvikling.

Til dig, der ønsker kraft på et 
nyt niveau

HP Z2 mini
• Intel® Core™ i7processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 630
• Op til 32 GB RAM
• Op til 256 GB HP Z Turbo Drive

Art.  nr. Y3Y86EA

HP DisplayPort til DVI-D-
adapter
Konverterer Display-
Port-Connector til en HP 
Business desktop com-
puter til en single link 
DVI-D port. Adapteren 
har en DisplayPort-
Connector
Art.  nr. FH973AA

HP Z24n Narrow Bezel
IPS-skærm på 24"
Du kan uden problemer 
opsætte et skærmbillede 
bestående af flere skær-
me i forholdet 16:10
med HP's smalkantede |
Narrow Bezel IPS-skærm, 
hvis skærmbillede nær-
mest ingen kanter har.
Art.  nr. K7B99A4

3Dconnexion CadMouse
Med 3Dconnexion 
CADMouse er det mere 
enkelt at bruge scrolle-, 
klikke- og zoomfunktio-
ner og mere behageligt 
at arbejde med CAD-pro-
jekter.
Art. nr. M5C35AA

HP's monteringsbeslag til 
pc-skærme
Du kan tilpasse det hele 
til dig med HP's pc-mon-
teringsbeslag til skærme
Art. nr. N6N00AA

3yr NBD onsite + ADP 
Care Pack
Begrænset garanti og 
service omfatter 3 års 
service med reservedele, 
arbejdskraft og repara-
tion på stedet.
Art. nr. U7944E

Tilbehør
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HP ZBook Studio G4
Førsteklasses design. Kraften fra en work-
station
Gør arbejdsdagen til en leg med den perfekte kombination af 
skønhed og funktionalitet. Med en størrelse på kun 15,6" er den 
ikoniske ZBook Studio HP's tyndeste, letteste og smukkeste 
mobile workstation til dato.

Mobile workstations fra HP er bygget på 30 års HP Z DNA med 
udførlig ISV-certificering, så du trygt kan udføre dit arbejde. Den 
er pålidelig – designet til at bestå MIL-STD 810G-test, og til at 
gennemgå over 120.000 timer i HP's Total Test Process.

Driftssikkerhed uden kompromiser

HP ZBook Studio G4
• Intel® Core™ i7 processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 630
• 15,6" IPS skærm
• 32 GB RAM
• 256 GB HP Z Turbo Drive

Art.  nr. Y6K15EA

HP ZBook M Thunderbolt
3-kabel på 1 m
Brug kablet til at tilslutte din 
HP ZBook 150 W eller 200 W 
Thunderbolt 3-dockingstation til 
din bærbare pc.
Art.  nr. Z4P20AA

HP slank, professionel taske med 
topåbning
Et sort, kipret stof, der frem-
hæves vha. gråt skotskternet 
stof kombinerer både form og 
funktioner for at hjælpe med at 
beskytte din hardware og give 
dig et poleret udseende.
Art.  nr. F3W15AA

3Dconnexion CadMouse
Med 3Dconnexion CADMouse er 
det mere enkelt at bruge scrol-
le-, klikke- og zoomfunktioner 
og mere behageligt at arbejde 
med CAD-projekter.
Art. nr. M5C35AA

3yr NBD onsite + ADP Care Pack
3 års support næste hverdag på 
stedet med dækning af 
hændelige skader.
Art. nr. U4414E

Tilbehør
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HP ZBook 14u G4
Slank og kraftfuld til en overkommelig pris
Vi præsenterer vores tynde og lette HP ZBook 14u. Denne Ultrabook™-workstation har 
ekstraordinær kraft og grafik i et meget kompakt design. Nu kan du tage kraften fra en
workstation med dig, uanset hvor du går hen.

Til dig, der ønsker ydeevne på farten

HP ZBook 14u G4
• Intel® Core™ i7 processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 620
• 14" FHD skærm
• 8 GB RAM
• 256 GB HP Z Turbo Drive

Art.  nr. 1RQ68EA

HP Ultraslim dockingstation
Den stilfulde og slanke 
dockingstation gør kontorarbej-
de ergonomisk og nemt. Du kan 
tilføje to eksterne skærme - og 
alle nødvendige kabler, såsom 
netværk, tastatur og mus er 
monteret. Og du kan let koble 
din tablet af, når du ønsker det.
Art.  nr. D9Y32AA

HP Z24nf IPS-skærm med
smal kant på 27"
Du kan installere flere skærme
ved hjælp af HP Z24nf IPS-
skærm med smal ramme, der 
giver fuld HD, farvekalibrering
fra fabrikken og nemt tilslutning 
til alle dine enheder.
Art.  nr. K7C00A4

3Dconnexion CadMouse
Med 3Dconnexion CADMouse er 
det mere enkelt at bruge scrol-
le-, klikke- og zoomfunktioner 
og mere behageligt at arbejde 
med CAD-projekter.
Art. nr. M5C35AA

3yr NBD onsite + ADP Care Pack 
3 års support næste hverdag på 
stedet med dækning af 
hændelige skader.
Art. nr. UC279E 

Tilbehør
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HP ZBook 15 G4
Enorm kraft. Imponerende udvidelsesmuligheder
Vi har indbygget kraften, ydeevnen og udvidelsesmulighederne fra en stationær 
workstation i en enhed, der er designet til at være på farten. Fremstillet til kreative 
medarbejdere og designere på farten med de mest krævende projekter, hvor det ikke er 
en mulighed at gå på kompromis.

HP ZBook M Thunderbolt
3-kabel på 1 m
Brug kablet til at tilslutte din 
HP ZBook 150 W eller 200 W 
Thunderbolt 3-dockingstation til 
din bærbare pc.
Art.  nr. Z4P20AA

3Dconnexion CadMouse
Med 3Dconnexion CADMouse er 
det mere enkelt at bruge scrol-
le-, klikke- og zoomfunktioner 
og mere behageligt at arbejde 
med CAD-projekter.
Art. nr. M5C35AA

16 GB DDR4 ECC-hukommelse, 
2133 MHz
Du får endnu flere muligheder 
med din bærbare erhvervs-pc fra 
HP og kan forbedre systemets 
ydelse og programmernes reak-
tionstid med den hurtige DDR4 
EEC-hukommelse fra HP med 
lavt strømforbrug.
Art.  nr. V1D59AA

3yr NBD onsite + ADP Care Pack
3 års support næste hverdag på 
stedet med dækning af hændeli-
ge skader.
Art.  nr. U4414E

Til dig, der søger driftssikkerhed 
uden kompromisser

HP ZBook 15 G4
• Intel® Xeon®-processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics P630
• 15,6" FHD skærm
• 16 GB RAM
• 256 GB HP Z Turbo Drive

Art.  nr. 1RQ64EA

Tilbehør
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HP ZBook 17 G4
Det bærebare kraftværk
Vi har indbygget kraften, ydeevnen og udvidelsesmulighederne fra en stationær 
workstation i en enhed, der er designet til at være på farten. Fremstillet til de medarbej-
dere som arbejder med de mest krævende projekter, hvor det ikke er en mulighed at gå 
på kompromis.

HP Z27s UHD-skærm med
ILS på 27" (ENERGY STAR)
Kom med i UHD-bevægelsen 
(Ultra High Definition), og udvid 
din visuelle arbejdsplads med 
HP Z27s UHD-skærmen med
IPS på 27" (68,6 cm), som er en 
ekstra stor skærm til præsen-
tation i UHD-/4K-kvalitet
Art. nr. J3G07A4

3Dconnexion CadMouse
Med 3Dconnexion CADMouse er 
det mere enkelt at bruge scrol-
le-, klikke- og zoomfunktioner 
og mere behageligt at arbejde 
med CAD-projekter.
Art. nr. M5C35AA

HP ZBook M Thunderbolt
3-kabel på 1 m
Brug kablet til at tilslutte din 
HP ZBook 150 W eller 200 W 
Thunderbolt 3-dockingstation til 
din bærbare pc. 
Art. nr. Z4P20AA

3yr NBD onsite Care Pack
3 års support næste hverdag på 
stedet.
Art. nr. U7944E

Til dig, der ønsker enorm kraft og et væld 
af udvidelsesmuligheder

HP ZBook 17 G4
• Intel® Xeon®-processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 630
• 17,3" FHD skærm
• 64 GB RAM
• Op til 256 GB M.2 SSD

Art.  nr. 1RQ72EA

Tilbehør
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HP Z240 SFF
Kraft, pris og størrelse
HP's workstations er blevet endnu bedre. HP Z240 med to alsidige formfaktorer giver 
samme ydelse, funktioner og driftsikkerhed som en workstation til samme pris som
en desktop.

Lad virksomheden vokse med en prisvenlig workstation, der er fokuseret på ydelse
– så I kan få mere fra hånden både nu og i fremtiden.

HP Z8 G4
Verdens mest kraftfulde workstation
Top-of-the-line ydeevne til dem, der har brug for aller mest kraft. Optimal til 3D analyse, 
simuleringer og 8K video redigering samt afspilning. Den nye HP Z8 skuffer dig ikke.

Til dig, der ønsker en workstation der 
håndtere alle udfordringer

HP Z240 SFF
• Intel® Xeon®-processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 530
• Op til 64 GB RAM
• 256 GB HP Z Turbo Drive

Art.  nr. J9C14EA

Til dig, der ønsker 
ekstrem kraft

HP Z8 G4
• Intel® Xeon® Scalable processor
• Windows 10 Pro 64
• Op til NVIDIA® Quadro® P6000 24GB grafik
• Op til  512GB SATA SSD
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Sprout by HP G2
Teknologi, der revolutionerer interaktionen
Sprout Pro by HP giver dig mulighed for at arbejde med den 
fysiske og digitale verden på helt nye måder. Med pc, projek-
tor, kameraer med høj opløsning, berøringsmåtte samt 2D- 
og 3D-scanning får du en utrolig oplevelse.

Gør spændende indhold levende

HP Sprout Pro by HP G2 
• Intel® Core™ i7 processor
• Windows 10 Pro 64
• Intel® HD Graphics 630
• 23,8" FHD 10-punkts berøringsaktiveret 

LCD-skærm
• 16 GB RAM
• 512 GB SATA SSD

Art.  nr. 1HU94EA

Sprout fra HP 3D Capture Stage
Art.  nr. Z4C03AA

HP Active-pen med App Launch
Skriv naturligt, start en app med et tryk på en 
knap, og øg produktiviteten på din mobilenhed 
med HP Active-pennen med
App Launch.
Art.  nr. T4Z24AA

3yr NBD onsite + ADP Care Pack
3 års support næste hverdag på stedet med 
dækning af hændelige skader.
Art.  nr. U9AN4E

Tilbehør
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Z VR BackPack
Meget mere end bare legetøj
Den fulde udnyttelse af VR bliver bragt til live med den mest 
kraftfulde VR-pc, der nogensinde er bygget. Oplev, hvad en 
fuldstændig omsluttende og trådløs VR-oplevelse kan gøre 
for din virksomhed.

Til dig, der ønsker at  
løsrive dig fra virkeligheden

Z VR BackPack
• Intel® Core™ i7 processor 
• Windows 10 Pro 64
• NVIDIA® Quadro® P5200

Art.  nr. 2RN31AA

HTC briller
HTC Vive Business Edition Virtual 
Reality Head Mounted Display
Art.  nr. 2NC05AA

HP Z VR Backpack PC; HP Z VR Backpack seletøj; HP Z VR Backpack batteri; HP Z VR 
Backpack oplader; HP Z VR Backpack G1 Dock; HP Z VR Backpack HTC Vive kabler; HP 
330W Smart AC Power Adapter; HP 180W Smart AC Power Adapter

Out-of-the-box får du følgende: Tilbehør
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HP Elite Slice
Et modulært mesterværk
Med HP Elite Slice får du et ryddeligt arbejdsområde med al den ekstra plads, som du 
har gået og sukket efter. Lad én enkel og modulær stationær computer klare alt dit 
arbejde – du behøver hverken store towermodeller eller ledninger.

HP Elite Slice er vores hidtil mindste 
stationære computer som kombi-
nerer fantastisk design og innova-
tion. Ved hjælp af udvidelsesmoduler 
kan HP Elite Slice nemt konfigu-
reres som kommunikationsenhed til 
samarbejde, trådløs ladestation 
eller multimedieafspiller – alt 
sammen helt trådløst. Endelig en 
pc, der kan tilpasses efter virk-
somhedens skiftende behov.

HP Elite Slice til mødelokale
Oplev det moderne mødelokale
Denne integrerede løsning til mødelokaler er designet til fremtidens kontorer, så du kan 
holde møder helt uden problemer. Enkel, sikker og let at administrere – du får en kraftfuld 
pc og kan styre Skype for Business™, samt trådløs deling via Intel® Unite™ med ét klik.

Møder med ét klik

HP Elite Slice
• Intel® Core™ i7 processor 
• Ultralille formfaktor
• HP Sure Start med Dynamic Protection
• Start Skype for Business med et enkelt tryk
• Op til 512 GB lagerplads
• 32 GB RAM

Art.  nr. Y4U40EA
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• Effektiv Intel® Core™ i-Series-
processor

• Sikkerhed og administration i 
Elite-klassen

• Hurtig sikkerhedskopiering af 
filer og afspilning af medier

• Understøtter cd'er og dvd'er

• HP Audio Boost
• HP Noise Cancellation
• To mikrofoner
• Lyd fra Bang & Olufsen 

• Nem montering af HP Elite 
Slice og fastgørelse på et bord

• Integreret universalstik til lås 



HP USB Premium mus
Lav et elegant og professionelt 
arbejdsområde med HP USB 
Premium Mus, som integreres 
problemfrit med din HP AiO.
Art. nr. 1JR32AA

HP USB Premium tastatur
Øg din produktivitet og arbejd 
komfortabelt med det elegante 
og nydesignede HP USB
Premium Tastatur.
Art. nr. Z9N40AA

HP-kabellås med nøgle
Du kan beskytte din bærbare 
pc på kontoret og steder, hvor 
der færdes mange mennesker, 
ved at fastgøre den til en fast 
overflade med en 10-mm HP 
Master-kabellås (med nøgle), der 
er designet specielt til ultra-
tynde, bærbare pc'er.
Art. nr. T1A62AA

Trådløst HP UC Mono-headset
Deltag i et møde, når du er på 
farten, på kontoret, eller når du 
rejser, med det lette, diskrete 
og bekvemme trådløse HP UC 
Mono-headset, og få glæde af 
krystalklar lyd og støjannullering 
til dine konferencer og opkald.
Art. nr. W3K08AA

HP EliteOne 1000 AiO
Den nyeste All-in-One designet til samarbejde
Oplev produktivt samarbejde med premiumfunktioner, der forbedrer hver eneste inter-
aktion. Det er verdens første All-in-One med en pc-base og skærm, der kan opgraderes 
og genanvendes på flere måder. Skærmen kan udskiftes når som helst uden brug af 
værktøj. 

Personlige videokonferencer
efter behov

HP EliteOne 1000 AiO
• Intel® Core™ i-processorer
• Op til 32GB RAM
• HP Noise Reduction fjerner baggrundsstøj
• HP Sure Click browser sikkerhed
• Nemt at skifte og opgradere skærm 
• ENERGY STAR® certificeret.
• Intel® HD grafik

Art.  nr. 2SF88EA

Tilbehør
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Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

5yr NBD onsite Care Pack
5 års hardwaresupport 

næste hverdag på stedet.
Art.  nr. U7935E

4yr NBD onsite Care Pack
4 års hardwaresupport 

næste hverdag på stedet.
Art.  nr. U0J12E

5yr NBD onsite Care Pack
5 års hardwaresupport 

næste hverdag på stedet.
Art.  nr. U8LC4E

HP S340c 34" Curved Display
Følg kurven til betagende samarbejde
Du kan klare alle opgaver og vil opleve samarbejde langt ud 
over det sædvanlige med den første Skype for Business®-
certificerede, buede HP EliteDisplay S340c-skærm. Du kan 
nemt skite mellem onlinemøder, præsentationer og regneark 
på den ekstra brede QHD-skærm. Hold stilfulde konferencer 
med webkamera, der kommer frem, når du skal bruge det, 
mikrofon og lyd fra Bang & Olufsen.
Art. nr. V4G46AA

HP Z31x DreamColor
Studio Display
Farvekritisk i dit arbejde
Den prisbelønnede HP DreamColor Technologi er designet 
til dem som har brug for de skarpeste farver i deres arbejde 
og bringer industriens sejeste visioner til live. 
Art. nr. Z4Y82A4

HP Ultra Narrow Bezel Z24n / Z27n
Skærmen uden kanter
Skærme med nyt design og ultratynde rammer, som bl.a. 
giver en optimeret opsætning med flere skærme. Under-
støtter serieforbindelse, har optimal farvekalibrering fra 
fabrikken samt mulighed for at se indhold fra din smart-
phone og PC samtidig - gennem MHL og picture-in-picture.
Art. nr. K7B99A4 HP Z24n 24” Narrow Bezel Display
Art. nr. K7C09A4 HP Z27n 27” Narrow Bezel Display
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