
Taulukot

HP 340 G7 -kannettava
Kaunis, tehokas, edullinen

Kauniisti muotoiltu ja tehokkailla
ominaisuuksilla varustettu, edullisesti
hinnoiteltu HP 340S -kannettava on ohut,
kevyt ja valmis auttamaan liiketoiminnan
vaatimusten täyttämisessä.

HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 10
Pro -järjestelmää

Vaikuttava muotoilu

Herkkätoimisen kosketusalustan ja kauniin asteroidinhopean
viimeistelyn ansiosta tämä ammattilaiskannettava on valmis
töihin. Kevyessä HP 340S -kannettavassa on kapeareunainen 14
tuuman näyttö, joka sopii 13 tuuman runkoon.

Yllin kyllin tehoa

Valmistaudu nopeisiin käynnistyksiin valinnaisella 10. sukupolven
Intel® Core™ -prosessorilla , joka mukautuu käyttötapoihisi. Nauti
mukaansatempaavasta grafiikasta Intel® Iris™ -näytönohjaimen,
salamannopean SSD-kiintolevyn ja valinnaisen Intel® Optane™ H10
-muistin ansiosta.

Mahtavat ominaisuudet
Pitkä akunkesto ja HP Fast Charge varmistavat tuottavuutesi
aamusta iltaan. Personalisoi käyttökokemustasi useilla valinnaisilla
ominaisuuksilla ja lisävarusteilla, kuten sormenjälkilukijalla ja
taustavalaistulla näppäimistöllä.

Nopeuta vaativia liiketoimintasovelluksia 10. sukupolven Intel®
Core™ -prosessorilla.
Unohda käyttäjätunnukset ja salasanat. Voit kirjautua Windowsiin
ja verkkosivustoille valinnaisella sormenjälkilukijalla.
Tietokoneen kannettavuus ja nopean yhteyden luotettavuus
ratkaisevat, missä voit työskennellä. Saat nopean ja luotettavan
yhteyden ruuhkaisissa langattomissa ympäristöissä Wi-Fi 6:n
gigabittinopeudella.
Käynnistä tietokone ja avaa sovellukset nopeasti huippunopean
PCIe SSD -aseman avulla.
Pitkän akunkeston ansiosta selviät päivän palavereista ilman
pistorasiaa. Tietokone latautuu nopeasti HP Fast Chargen ansiosta.
Akku palautuu 50 prosenttiin jo 45 minuutin latauksella.
Kuulu selkeästi verkkokokouksissa kahden mikrofonin ansiosta.
Pimeässä kirjoittaminen helpottuu, kun apuna on lisävarusteena
saatava taustavalaistu näppäimistö.
Voit nopeuttaa tietokoneesi toimintaa valinnaisella
kaksikanavaisella muistilla.
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HP 340 G7 -kannettava Taulukko teknisistä tiedoista

Saatavilla olevat käyttöjärjestelmät

Windows 10 Pro 64
Windows 10 Home (64-bittinen) – HP suosittelee yrityskäyttöön Windows 10 Pro -versiota
Windows 10 Home Single Language 64
FreeDOS

Prosessorituoteperhe 10. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori (i7-1065G7); 10. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori (i5-1035G1); 10.
sukupolven Intel® Core™ i3 -prosessori (i3-1005G1)

Saatavilla olevat suorittimet

Intel® Core™ i7-1065G7 -prosessori ja Intel® Iris™ Plus -näytönohjain (peruskellotaajuus 1,3 GHz, suurin kellotaajuus 3,9
GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, välimuisti 8 Mt, 4 ydintä); Intel® Core™ i5-1035G1 -prosessori ja Intel® UHD Graphics
-näytönohjain (peruskellotaajuus 1 GHz, suurin kellotaajuus 3,6 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, välimuisti 6 Mt, 4
ydintä); Intel® Core™ i3-1005G1 -prosessori ja Intel® UHD Graphics -näytönohjain (peruskellotaajuus 1,2 GHz, suurin
kellotaajuus 3,4 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, välimuisti 4 Mt, 2 ydintä)

Muistin enimmäismäärä 8 Gt:n DDR4-2400 SDRAM 
Kahden kanavan tuki.

Muistipaikat 2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

enintään 512 Gt Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 -SSD-asema, jossa 32 Gt:n Intel® Optane™ -muisti H10
enintään 256 Gt Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 -SSD-asema, jossa 16 Gt:n Intel® Optane™ -muisti H10
256 Gt enintään 512 Gt PCIe® NVMe™ Value M.2 -SSD asema
enintään 128 Gt M.2 SATA-3 SSD TLC

Näyttö
Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuumaa) ohut FHD IPS -näyttö, eDP, WLED-taustavalaistus, 250 cd/m², 45 % NTSC-
väriavaruudesta (1920 × 1080); Lävistäjältään 35,56 cm:n (14 tuumaa) ohut, heijastamaton HD SVA -näyttö, eDP,
WLED-taustavalaistus, 220 cd/m², 45 % NTSC-väriavaruudesta (1366 × 768) 

Saatavilla olevat näytönohjaimet Integroitu: Intel® Iris™ Plus -näytönohjain; Intel® UHD -näytönohjain
(HD-dekoodaus-, DX12- ja HDMI 1.4b -tuki.)

Ääni Kaksi stereokaiutinta, kaksoismikrofoni

Langaton tekniikka Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) ja Bluetooth® 5 -yhdistelmä, ei-vPro™ 
(Yhteensopiva Miracast-sertifioitujen laitteiden kanssa.)

Laajennuspaikat 1 digitaalinen, useita tallennusmuotoja tukeva muistikortinlukija (SD-, SDHC- ja SDXC-tuki.)

Portit ja liittimet
2 USB 3.1 -liitintä, 1. sukupolvi; 1 USB 3.1 Type-C™ -liitin; 1 kuuloke-mikrofoniliitäntä; 1 HDMI 1.4 -liitin; 1
verkkovirtaliitäntä
(HDMI-kaapeli on hankittava erikseen.)

Syöttölaitteet Täysikokoinen taustavalaistu Island-näppäimistö ; Monikosketusta tukeva Clickpad-kosketuslevy;

Kamera 720p HD -kamera 

Saatavilla olevat ohjelmistot HP Support Assistant; Osta Office (myydään erikseen) 

Suojauksen hallinta HP:n sormenjälkitunnistin; Sisäinen TPM 2.0 -turvasiru

Virta Ulkoinen HP Smart 45 W -vaihtovirtalähde

Akkutyyppi HP:n pitkäkestoinen 3-kennoinen litiumioniakku (41 Wh)

Akun kesto Jopa 12 tuntia

Mitat 32,4 × 22,5 × 1,79 cm

Paino Peruspaino 1,47 kg (Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.)

Ergonomiset ominaisuudet ##displaytiltswiv##
Energiansäästövaatimusten
mukaisuus ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® 2019 Silver

Takuu 1 vuoden vakio-osien ja työn rajoitettu takuu (1-1-0) maan mukaan (päivityksiä saatavilla). 1 vuoden rajoitettu takuu
pääakulle.
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HP 340 G7 -kannettava

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n langaton Premium-hiiri

Luo tyylikäs ja ammattilaistasoinen työtila ilman kaapelivyyhtejä. Anna itsellesi tilaa liikkua
langattoman HP Premium -hiiren avulla. Se integroituu saumattomasti HP-kannettavasi.
Joustavuutta ja langattomia yhteyksiä toimistossa ja matkoilla. Liikkuvuutta,
yhteysominaisuuksia ja suorituskykyä, joilla paljon liikkuva käyttäjä voi optimoida
tuottavuutensa, mutta edulliseen hintaan. Tämä alan johtavan asiantuntemuksen perusteella
suunniteltu tuoteperhe auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa tehokkaiden ja varmojen
tekniikkaratkaisujen ja langattomien laitteiden avulla.
Tuotenumero: 1JR31AA

HP Smart -verkkolaite, 45 W

Ole tuottava koko päivän, ja pidä tämä kevyt ja monipuolinen HP:n 45 W:n Smart -
varaverkkolaite käsillä. Joustavuutta ja langattomia yhteyksiä toimistossa ja matkoilla.
Liikkuvuutta, yhteysominaisuuksia ja suorituskykyä, joilla paljon liikkuva käyttäjä voi optimoida
tuottavuutensa, mutta edulliseen hintaan. Tämä alan johtavan asiantuntemuksen perusteella
suunniteltu tuoteperhe auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa tehokkaiden ja varmojen
tekniikkaratkaisujen ja langattomien laitteiden avulla.
Tuotenumero: H6Y88AA

HP:n 2 vuoden palvelu kannettaville
seuraavana arkipäivänä paikan
päällä

Kahden vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa
tietokoneesi paikan päällä seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U9BA3E
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HP 340 G7 -kannettava

Viestin alaviitteet

 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman
sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkki ja/tai nimi ei ilmaise suorituskykyä.
 Intel® Optane™ -muistijärjestelmän kiihdytys ei korvaa tai kasvata järjestelmän DRAM-muistia. Edellyttää 8. sukupolven tai uudempaa Intel® Core™ -prosessoria, BIOS-versiota, jossa on Intel® Optane™ -tuki, 64-bittistä Windows 10 -

käyttöjärjestelmää ja Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) -ajuria.
 Hankittava erikseen tai lisälaitteena.
 Gigabitin siirtonopeutta tukeva Wi-Fi®-yhteys on saavutettavissa Wi-Fi 6 (802.11ax) -tekniikalla, kun tiedostoja siirretään kahden samaan reitittimeen yhdistetyn laitteen välillä. Edellyttää erikseen myytävää langatonta reititintä, joka tukee

160 MHz:n kanavia.
 Langaton tukiasema ja tarvittavat Internet-palvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien käytettävyys on rajoitettua. Wi-Fi 6 on taaksepäin yhteensopiva aiempien 802.11-tekniikoiden kanssa. Wi-Fi 6 -verkon (802.11ax-

tekniikka) tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopulliset tekniset tiedot voivat poiketa luonnostiedoista, mikä voi vaikuttaa kannettavan tietokoneen kykyyn viestiä muiden 802.11ax-laitteiden kanssa.
 Lataa akun enintään 50 prosenttiin 45 minuutin kuluessa, kun järjestelmä on sammutettu tai valmiustilassa. Edellyttää virtalähdettä, jonka minimikapasiteetti on 65 wattia. Kun akku on latautunut 50 prosenttiin, lataus palautuu

normaaliksi. Latausaika voi vaihdella ±10 % järjestelmän toleranssien takia.

Teknisten tietojen alaviitteet

 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyä ja/tai erikseen hankittavaa laitteistoa, ohjaimia, ohjelmia tai BIOS-päivitystä kaikkien Windowsin toimintojen hyödyntämiseksi.
Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.windows.com.
 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman sekä

laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi, tuotemerkki ja/tai nimi ei ilmaise parempaa suorituskykyä.
 Prosessorin nopeus vastaa parhaan suorituskyvyn tilaa; prosessorit toimivat pienemmillä nopeuksilla akun optimointitilassa.
 Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.intel.com/technology/turboboost.
 Boost-tekniikan suurin mahdollinen suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan.
 Microsoftin tukikäytännön vuoksi HP ei tue Windows 8- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmiä tuotteissa, joissa on 7. tai uudemman sukupolven Intel- tai AMD-prosessori, eikä anna käyttöön Windows 8- tai Windows 7 -ohjaimia osoitteessa

http://www.support.hp.com.
 Koska jotkin muiden valmistajien muistimoduulit eivät ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien käyttämistä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos yhdistät muisteja, joilla on eri nopeudet, järjestelmä toimii hitaimman muistin

nopeudella.
 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 30 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
 Intel® Optane™ -muistijärjestelmänopeutus ei korvaa tai lisää järjestelmän DRAM-muistia. Vaatii 8. sukupolven tai uudemman Intel® Core™ -suorittimen, BIOS-version Intel® Optane™ -tuella, 64-bittisen Windows 10 -käyttöjärjestelmän ja

Intel® Rapid Storage -tekniikan (Intel® RST) ajurin.
 Hankittava erikseen tai lisävarusteina.
 Taustavalaistu näppäimistö on saatavana lisävarusteena.
 Langaton tukiasema ja tarvittavat Internet-palvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien käytettävyys on rajoitettua. Wi-Fi 6 on taaksepäin yhteensopiva aiempien 802.11-tekniikoiden kanssa. Wi-Fi 6 -verkon (802.11ax-

tekniikka) tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopulliset tekniset tiedot voivat poiketa luonnostiedoista, mikä voi vaikuttaa kannettavan tietokoneen kykyyn viestiä muiden 802.11ax-laitteiden kanssa.
 Miracast on langaton tekniikka, jonka avulla tietokoneesi voi heijastaa näyttösi televisioihin ja projektoreihin sekä suoratoistaa sisältöä.
 HD-kuvien katselemiseen vaaditaan HD-sisältöä.
 Resoluutiot määräytyvät näytön ominaisuuksien sekä resoluutio- ja värisyvyysasetusten mukaan.
 HP Support Assistant edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää ja internet-yhteyttä.
 Saatavuus voi vaihdella maittain.
 Windows 10 -käyttöjärjestelmässä MM14-akun käyttöaika vaihtelee esimerkiksi tietokoneen mallin, kokoonpanon, käytössä olevien sovellusten, ominaisuuksien, käytön, langattoman toiminnan ja virranhallinta-asetusten mukaan. Akun

enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Lisätietoja on osoitteessa www.bapco.com.
 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/cpc. HP:n

palveluihin sovelletaan ostohetkellä asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu
HP-takuu eivät vaikuta.

 Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maittain. Lisätietoa on osoitteessa www.epeat.net.
 HP:n sormenjälkitunnistin on valinnainen ominaisuus, joka on määritettävä tuotetta ostettaessa.

Rekisteröidy päivitykset www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2019 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ainoat takuut määritellään tuotteiden mukana toimitettavissa
rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
 
Intel, Core ja Intel vPro ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota
HP Inc. käyttää lisenssillä. USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä. ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

4AA7-6582, Joulukuu 2019
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