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HP Elite c1030 Chromebook
Engagerande och säker molnproduktivitet i företagsklass

Var alltid på språng med HP Elite c1030
Chromebook Den har en hållbar och
ultraportabel design med förbättrade
trådlösa anslutningar, ett inbyggt 3:2
sekretessfilter  (tillval) och snabba
inloggningar med sin inbyggda
fingeravtryckssensorn. Allt för att arbeta
bättre via molnet och när ni är på språng.

Vacker design för fantastiska Chrome OS-upplevelser

Framtidens Chromebook är här med en häpnadsväckande 13,5 tum 3:2 WUXGA+-skärm med mikrokant som är
optimerad för webben, en ultratunn 360°-design helt i aluminium med läge för platta och en aktiv USI-penna  som
känns som att skriva på papper.

Säkerhet och hållbarhet i företagsklass

Kontrollera enkelt vad ni delar med ett inbyggt sekretessfilter , Webcam Privacy Switch och ett säkert Chrome OS.
Säg adjö till driftstopp pga skador med en hållbar konstruktion som genomgår MIL-STD 810H -tester.

Utformad för att alltid vara igång, kraftfull produktivitet och för samarbete
Behärska enkelt molnbaserad multitasking och möten på massor av olika flikar med upp till en 10:e generationens
Intel®-processor.  Få åtkomst till data, samarbeta i realtid och anslut från i stort sett var som helst med HP
Extended Range Wireless LAN  och LTE (tillval).

Gör det omöjligt för nyfikna personer att se skärmen med HP Sure View Reflect (tillval) som reducerar synligt ljus
när skärmen ses från sidan vilket gör att den verkar vara mörk och oläslig.
Stäng fysiskt av webbkameran med praktiska Webcam Privacy Switch på tangentbordets sida.
Sluta använda lösenord och logga snabbt och enkelt in med den integrerade fingeravtryckssensorn.
Arbeta bekymmersfritt med Chrome OS som har skydd i flera lager med automatiska uppdateringar fram till juni
2028, virusskydd, sandlåda, kryptering och verifierad start.
Spendera mer tid på att få arbetet gjort än att leta efter ett uttag. Med lång batteritid och HP Fast Charge laddas
batteriet till 90 % på 90 minuter.
Upplev högre hastighet och stabilitet i nätverk med många användare med trådlöst 2x2 Wi-Fi 6 och HP Extended
Range Wireless LAN.
Få en skadebeständig design som är byggd för att hålla. Den genomgår MIL-STD 810H-tester och har Corning®
Gorilla® Glass 3, ett tangentbord som motstår spill upp till 350 ml (12 oz) vatten och IR-termiska kontroller för att
förhindra överhettning av processorn.
Minska ert koldioxidavtryck med en Chromebook som har ett 75 % återvunnet aluminiumchassi och återvunnet
material i tangentbordet, högtalaren och i förpackningen.
Använd den högpresterande aktiva USI-pennan (tillval) för att ta snabba och intuitiva anteckningar samt få en
upplevelse på skärmen som känns som att skriva på papper. Fäst den magnetiskt på er Chromebook för att hålla
den nära och ladda enkelt via USB-C®.
Ladda Chromebook och USB-C®-tillbehör via två USB-C®-portar. Expandera till en HP USB-C®-docka som tillval för
att ansluta till ett trådbundet nätverk och få åtkomst till USB-A-tillbehör.
Ni kan andas ut med en IT-investering som stöds av vår begränsade standardgaranti. Förläng ert skydd vid olyckor,
resor, leverans nästa arbetsdag och mer med HP Care-tjänster.
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HP Elite c1030 Chromebook Specifikationstabell

Tillgängliga operativsystem Chrome OS™ 64

Processorfamilj
10:e generationens Intel® Core™ i7-processor (i7-10610U); 10:e generationens Intel® Core™ i5-processor
(i5-10310U); 10:e generationens Intel® Core™ i3-processor (i3-10110U)

Tillgängliga processorer

Intel® Core™ i7-10610U-processor med Intel® UHD-grafik (1,8 GHz basfrekvens, upp till 4,9 GHz med Intel®
Turbo Boost Technology, 8 MB L3-cache, 4 kärnor); Intel® Core™ i5-10310U-processor med Intel® UHD-
grafik (1,6 GHz basfrekvens, upp till 4,4 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3-cache, 4 kärnor);
Intel® Core™ i3-10110U-processor med Intel® UHD-grafik (2,1 GHz basfrekvens, upp till 4,1 GHz med Intel®
Turbo Boost Technology, 4 MB L3-cache, 2 kärnor)

Maximalt minne
16 GB DDR4-2666 SDRAM
Inbyggt minne. Stöd för minne med dubbla kanaler.

Intern lagring 128 GB upp till 256 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD

Bildskärm

13,5 tum (34,3 cm) WUXGA+-pekskärm med mikrokant och BrightView, 400 cd/m², 72 % NTSC, (1920 x
1280); 13,5 tum (34,3 cm) antireflexbehandlad WUXGA+ IPS-pekskärm med mikrokant och integrerat HP
Sure View Reflect-sekretessfilter, 1000 cd/m², 72 % NTSC, (1920 x 1280); 13,5 tum (34,3 cm)
antireflexbehandlad WUXGA+-pekskärm med mikrokant, 400 cd/m², 72 % NTSC, (1920 x 1280) 

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

Ljud Ljud från Bang & Olufsen, dubbla stereohögtalare

Trådlös teknik
Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) och Bluetooth® 5 kombinerat, non-vPro™; Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced Cat
9 
(Support för MU-MIMO och Chromecast)

Expansionsplatser 1 microSD (Stöder SD, SDHC, SDXC.)

Portar och anslutningar
2 USB 3.1 Type-C® (stöd för laddning och video, dataöverföring och ström); 1 USB 3.1 Gen 1; 1 kombinerat
hörlurs-/mikrofonuttag; 1 HDMI 1.4b
(HDMI-kabel säljs separat.)

Inmatningsenheter
Fullstort och spilltåligt tangentbord i flint silver Chrome med texturerad yta och bakgrundsbelysning ;
Styrplatta med stöd för multipekfunktioner, tryckningar aktiverade som standard;

Kamera HD Privacy webbkamera 

Säkerhetshantering Plats för Nano-säkerhetslås; Google H1 Security-chip; HP Sure View Reflect (tillval)

Fingeravtrycksläsare Fingeravtryckssensor

Strömförsörjning 45 W USB Type-C® tunn adapter; 65 W USB Type-C® tunn adapter

Batterityp 4-cells HP-batteri med lång livslängd, 50 Wh litiumjonpolymer 

Batteridriftstid Upp till 12 timmar

Yttermått
29,5 x 21,7 x 1,61 cm (med BrightView-bildskärm); 29,5 x 21,7 x 1,67 cm (med antireflexbehandlad
bildskärm)

Vikt Från 1,33 kg (Vikten varierar för olika konfigurationer.)

Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT®-registrerad (om tillämpligt). EPEAT-registreringen varierar mellan olika
länder. Se registreringsstatus efter land på www.epeat.net.

Specifikationer för omgivning Låghalogen; TCO 8.0-certifierad

Garanti
3 års begränsad garanti på standarddelar och arbete (3-3-0), beroende på land (uppgraderingar
tillgängliga). 1 års begränsad garanti på primärt batteri.
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HP Elite c1030 Chromebook

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP Prelude Pro Recycled Backpack

Pendla med en snygg och slitstark ryggsäck som har en tankeväckande designad med miljön i
åtanke och tillverkad med återvunnet tyg . HP Prelude Pro-återvunnen ryggsäck har
säkerhetsfunktioner för er sinnesfrid när ni bär på era enheter från arbetet till hemma och
överallt. Den erbjuder flexibilitet och trådlösa anslutningar på kontoret och på resande fot.
Produktnummer: 1X644AA

HP USB-C/A universell docka G2

Kom igång med jobbet snabbt med en kabel från dina bärbara USB-A- och USB-C™-
kompatibla datorer  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.  Den erbjuder flexibilitet och
trådlösa anslutningar på kontoret och på resande fot.
Produktnummer: 5TW13AA

HP E24d G4 FHD avancerad
dockningsskärm

Inspirera till glädje vid skrivbordet med den perfekta anslutningen hos HP E24d G4 FHD
avancerad dockningsskärm. Anslut era vardagliga tillbehör till skärmen och anslut sedan
datorn med endast en USB-C™ -kabel. Ge IT-teamet möjlighet att fjärrhantera HP-enheter
från var som helst i nätverket via RJ-45.  Den erbjuder flexibilitet och trådlösa anslutningar
på kontoret och på resande fot.
Produktnummer: 6PA50AA

HP 3 års maskinvarusupport på
plats nästa arbetsdag för bärbara
datorer

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: UQ992E
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HP Elite c1030 Chromebook

Fotnoter om meddelandetjänster

 HP Sure View med integrerat sekretessfilter är ett tillval som måste konfigureras vid köptillfället och är utformat för att fungera i liggande orientering.
 Säljs separat eller som tillval.
 MIL STD 810H-testerna är inte avsedda att påvisa lämpligheten för avtal med USA:s försvarsdepartement eller för militärt bruk. Testresultaten innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Oavsiktlig skada

kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.
 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda 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.
 Baserat på interna tester jämfört med produkten i föregående generation med 802.11ac trådlös LAN-modul.
 Funktion som är ett tillval som måste konfigureras vid inköpstillfället.
 Internetåtkomst krävs och säljs separat.
 Laddar batteriet upp till 90 % inom 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge vid användning av nätadaptern som medföljde den bärbara datorn och inga externa enheter anslutna. När laddningen har nått 90 % återgår

laddningshastigheten till den normala. Laddningstiden kan variera med +/– 10 % beroende på systemtolerans.
 Trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad.
 Resultaten från HPs totala testprocess innebär ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Oavsiktlig skada kräver ett HP Care Pack (tillval) för skydd mot oavsiktliga skador.
 Säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care-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 köptillfället. 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.
 

Fotnoter med tekniska specifikationer

 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.
 Processorhastigheten anger maximalt prestandaläge; processorerna körs med lägre hastighet i läget för batterioptimering.
 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara samt övergripande systemkonfiguration. Gå till www.intel.com/technology/turboboost för mer information.
 För lagringsenheter är 1 GB = 1 miljard byte. Den faktiska kapacitet som formateras är lägre. Upp till 8,1 GB är inte tillgänglig för användare.
 En trådlös åtkomstpunkt och en internettjänst erfordras och kräver separat tecknade avtal. Endast ett begränsat antal åtkomstpunkter är tillgängliga för allmänheten.
 Chromecast måste köpas separat.
 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 Reflect säljs separat eller som tillval och måste konfigureras vid inköpet.
 Lås säljs separat.
 Testerna har utförts av HP med hjälp av Google Chrome OS power_LoadTest. Batteritiden varierar och dess maximala kapacitet minskar naturligt ju längre tid det används samt aktiverad batterioptimering. Mer information om testerna

finns på http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing.
 Laddar batteriet upp till 90 % på 90 minuter när systemet är avstängt eller i vänteläge. En strömadapter med kapacitet på minst 65 watt krävs. När laddningen har nått 50 % återgår den till det normala. Laddningstiden kan variera +/-10 %

beroende på systemtolerans.
 Tillgängligheten kan variera i olika länder.
 HP Care-tjänster säljs separat. Tjänstenivåer och svarstider för HP Care-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.

 Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statusen varierar i olika länder. Mer information finns på www.epeat.net.
 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringenheter har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
 Google Drive-erbjudandet är knutet till den här enheten och kan inte överlåtas. Inte tillgängligt med en registrering för Chrome Enterprise Upgrade. Om enheten returneras återkallas det extra lagringsutrymmet. Erbjudandet kräver Chrome

OS™ 23 eller senare. Internetanslutning krävs och ingår inte. Ytterligare information om återbetalning, förnyelse, annullering och utgångsdatum för lagringstjänsten finns på Googles webbplats:
https://support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en

 Batterikonfigurationen och laddningskapaciteten är optimerad för att förbättra batteriets hälsa över tid baserat på laddningsmönster och -temperatur.

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

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HPs produkter beskrivs i
de uttryckliga garantivillkor som medföljer respektive produkt. Ingenting i detta dokument skall betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad
information i detta dokument.
 
Intel, Core och Intel vPro är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Bluetooth är ett varumärke som tillhör
varumärkesinnehavaren och som används av HP Inc. på licens. USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers forum. SDXC är ett registrerat varumärke som
tillhör SD-3C i USA, andra länder eller bådadera. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. © 2020 Google LLC Med ensamrätt. Google och
Google-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google LLC.
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