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x360 antaa vapauden tehdä 
enemmän. Ultraohut HP EliteBook 
x360 830 mukautuu tapaasi luoda, 
kommunikoida ja tehdä yhteistyötä. 
Tämä kannettava on turvallinen ja 
yrityskäytössä helposti hallinnoitava. 

 

 

 
HP suosittelee Windows 10 Pro - 
käyttöjärjestelmää. 

 

 
 

 

 
Neljä nerokasta käyttötilaa 

Tuo joustavuus työpaikalle ─ luo ja jaa sisältöjä sekä innostu ja 
osallistu HP EliteBook x360 830 -kannettavalla ja lisävarusteena 

saatavalla ladattavalla HP Active Pen -kynällä.2 Tehokas 
suorituskyky on tiivistetty tyylikkääksi, täysalumiiniseksi ja 
helppokäyttöiseksi  laiteratkaisuksi. 

 

 

Tee yhteistyötä vaivattomasti liikkeellä ollessasi. Yhteydenpito on 
helppoa, kun käytössäsi ovat kehittyneet yhteistyöominaisuudet, 
kuten HP Noise Cancellation, yhteistyöpainikkeet, tilaan suunnattu 
mikrofoni ja tehokkaat kaiuttimet. 

Tee tuottoisa työpäivä Windows 10 Pron sekä HP:n tehokkaiden 
tietoturva-, yhteistyö- ja liitettävyysominaisuuksien avulla. 

Suojaa laiteohjelmisto, jota virustorjuntaohjelmistosi ei kata! 4. 
sukupolven HP Sure Startin laitteistopohjainen, itseään korjaava 
suojaus palauttaa BIOSin automaattisesti haittaohjelmistojen ja 
rootkit-ohjelmien hyökkäysten tai vioittumisen jälkeen. 

Pidä liiketoiminnan kannalta kriittiset prosessit käynnissä 
itsekorjaavan suojauksen avulla, vaikka haittaohjelmat yrittäisivät 
sammuttaa ne. HP Sure Run laajentaa laitteistopohjaisen, itseään 
korjaavan suojauksen käyttöjärjestelmään ja suojaa sovelluksia ja 
prosesseja haittaohjelmien hyökkäyksiltä. 

Voit suojata tietokoneesi verkkosivuilta ja liitetiedostoilta, 
haittaohjelmilta, kiristysohjelmilta ja viruksilta laitteistopohjaisen 
HP Sure Click -suojauksella. 

Voit ilmaista itseäsi lähes missä tahansa valaistuksessa, kun 
valitset HP EliteBook x360 830 -laitteen ulkokäyttöön sopivalla 
näytöllä. 

Enää ei tarvitse miettiä, katsooko joku sinua luvatta. Integroidun 
HP Privacy -kameran fyysinen suljin antaa mielenrauhaa 
suojaamalla ulkopuolisten tarkkailulta. 

Vahvista tietoturvaa käyttämällä jopa kolmea todennustekijää, 
kuten sormenjälkiä ja kasvojentunnistusta. 

Rakennettu turvalliselle perustalle 
Uskomattoman  monipuolinen 
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Saatavilla olevat käyttöjärjestelmät 

Prosessorituoteperhe6 

 

Saatavilla olevat suorittimet3,4,5,6 

Windows 10 Pro 64 – HP suosittelee Windows 10 Pro -versiota.1 

Windows 10 Home 641 

Windows 10 Home Single Language 641 

FreeDOS 3.0 

8. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori (i7-8650U); 8. sukupolven Intel® Core™ i7 -prosessori (i7-8550U); 8. sukupolven Intel® 
Core™ i5 -prosessori (i5-8350U); 8. sukupolven Intel® Core™ i5 -prosessori (i5-8250U) 

Intel® Core™ i7-8550U -prosessori ja Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain (peruskellotaajuus 1,8 GHz, jopa 4 GHz Intel® Turbo 
Boost -tekniikalla, 8 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i5-8250U -prosessori ja Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain 
(peruskellotaajuus 1,6 GHz, jopa 3,4 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i7-8650U vPro™ - 
prosessori ja Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain (peruskellotaajuus 1,9 GHz, jopa 4,2 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 8 Mt:n 
välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i5-8350U vPro™ -prosessori ja Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain (peruskellotaajuus 1,7 GHz, 
jopa 3,6 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) 

 

 

Muistin enimmäismäärä 32 Gt:n DDR4-2400 SDRAM 7 

Molemmat paikat ovat asiakkaiden käytettävissä/päivitettävissä. Tuki kaksikanavaiselle muistille. 
 

 
 

Sisäinen tallennustila 

 

 

Näyttö 

256 Gt enintään 2 Tt PCIe® NVMe™ M.2 SSD -asema 8 

enintään 512 Gt PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD -asema 8 

enintään 256 Gt M.2 SATA SED SSD 8 

enintään 128 Gt M.2 SATA SSD 8 

Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) LED-taustavalaistu FHD IPS -kosketusnäyttö, jossa Corning® Gorilla® Glass 5, 400 cd/m², 
100 %:n sRGB (1 920 x 1 080); Lävistäjältään 33,8 cm:n (13,3 tuuman) LED-taustavalaistu FHD IPS -kosketusnäyttö, jossa Corning® 
Gorilla® Glass 5, 220 cd/m², 67 %:n sRGB (1 920 x 1 080) 9,14,38,39 

 

 

Saatavilla olevat näytönohjaimet Integroitu: Intel® UHD Graphics 620 -näytönohjain14 

(Tuki HD-dekoodaukselle, DX12, HDMI 1.4b ja HDCP 2.2.) 
 

 
 

 
Langaton tekniikka 

 

 

Portit ja liittimet 

Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced Cat 9; Intel® XMM™ 7560 LTE-Advanced Pro Cat 16; Intel® XMM™ 7262 LTE-Advanced Cat 6; Intel® 
Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WLAN- ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä, vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 
8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WLAN- ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä, non-vPro™ 9,10,11,12 

(Yhteensopiva Miracast-sertifioitujen laitteiden kanssa.) 

2 USB 3.1 Type-C™ -porttia, Thunderbolt™-tuki; 2 USB 3.1 -porttia, 1. sukupolvi (1 lataava); 1 älykortinlukija; 1 HDMI 1.4b; 1 
kuuloke-mikrofoniyhdistelmäliitäntä; 1 ulkoinen nano-SIM-korttipaikka WWAN-verkolle; 1 verkkovirtaliitäntä 
(Kaapelit on hankittava erikseen.) 

 

 

Syöttölaitteet Roiskeenkestävä, taustavalaistu ja tyhjentyvä HP Premium Collaboration Keyboard -näppäimistö; Clickpad-alusta tukee 
monikosketuseleitä, napautukset käytössä oletusarvoisesti; Vallitsevan valon tunnistin9 

 

 
 
 

Saatavilla olevat ohjelmistot HP Connection Optimizer; HP Hotkey -tuki; HP Image Assistant; HP JumpStart; HP LAN -suojaus; HP Noise Cancellation -ohjelmisto; 
HP Support Assistant; Native Miracast Support; Osta Office (myydään erikseen); HP Power Manager 13,16 

 

 

Absolute persistence module; Credential Manager; 4. sukupolven HP BIOSphere; HP DriveLock ja Automatic DriveLock; HP Fingerprint 
Sensor; HP Password Manager; HP Secure Erase; HP SpareKey; Käynnistyksenaikainen todennus; Käynnistymistä edeltävä todennus; 

Suojauksen hallinta Sisäinen TPM 2.0 -turvasiru, toimitetaan Windows 10:n kanssa (Common Criteria EAL4+ -sertifioitu); HP Sure Click; HP Wireless 
Wakeup; 4. sukupolven HP Client Security; HP Sure Recover; HP Sure Run; 4. sukupolven HP Sure Start; Windows 
Defender21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33 

 

 

Hallintaominaisuudet HP:n ohjainpaketit; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; 2. sukupolven HP 
Manageability Integration Kit; Ivanti Management Suite18,19,20,21 

 

 

Virta Ulkoinen 65 W:n HP Smart -virtalähde; 65 W:n HP Smart USB Type-C™ -verkkolaite; Ulkoinen 45 W:n HP Smart -virtalähde; 45 W:n 
HP Smart USB Type-C™ -verkkolaite34 

 

 
 

 
 

 
 

 
Takuu 

HP-palvelut tarjoaa 3 vuoden ja 1 vuoden rajoitetut takuuvaihtoehdot ja ohjelmiston 90 päivän rajoitetun takuun maakohtaisesti. 
Akuilla on oletuksena yhden vuoden rajoitettu takuu, lukuun ottamatta pitkäkestoisia akkuja, joilla on sama yhden vuoden tai 
kolmen vuoden rajoitettu takuu kuin alustalla. Katso akun lisätiedot osoitteesta http://www.hp.com/support/batterywarranty/. 
Saatavana on myös palvelu asiakkaan tiloissa ja laajennettu kattavuus. HP Care Pack -palvelusopimukset ovat valinnaisia 
laajennettuja palvelusopimuksia, jotka tarjoavat rajoitettuja vakiotakuita laajemmat palvelut. Valitse HP-tuotteellesi oikea 
palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteessa http://www.hp.com/go/cpc. 

 

 

Energiansäästövaatimusten mukaisuus     ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® 2.0 Silver36 

Ympäristötiedot Vähähalogeeninen37 

Paino Paino alkaen 1,35 kg (Paino vaihtelee kokoonpanon mukaan.) 

Mitat 30,66 × 21,52 × 1,69 cm 

Akkutyyppi 

Akun kesto 

HP:n pitkäkestoinen 4-kennoinen 53 Wh:n litiumioniakku 

Up to 19 hours 30 minutes40 

Kamera HD-kamera HD IR -verkkokamera 14,15 

Tietoliikenne HP:n moduuli ja NXP NFC-ohjain NPC300 I2C NCI 9; 

Ääni Bang & Olufsen, kaksi stereokaiutinta, kolmen mikrofonin järjestelmä 

Muistipaikat 2 SODIMM 

http://www.hp.com/support/batterywarranty/
http://www.hp.com/support/batterywarranty/
http://www.hp.com/go/cpc
http://www.hp.com/go/cpc


HP suosittelee Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmää. Tiedot | HP EliteBook x360 830 G5 -kannettava 

HHPP  EElliitteeBBooookk  xx336600  883300  GG55  --kkaannnneettttaavvaa 

 

 
 

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen) 
 

 

 

 

 
HP:n Nano-avainvaijerilukko 

 

 

 

 

 

 
 

HP Exec 15.6 Midnight -reppu 

 

 

 

 

 

 

 
HP Executive 14.1 Midnight Slim Top 
Load 

 

 

 

 

 

 

 

HP Thunderbolt -telakka 120 W G2 

 

 

 

 

 

 

HP:n ohut langaton näppäimistö ja 
hiiri 

 

 

 

 

 
HP:n 5 vuoden laitteistotuki 
kannettaville tietokoneille 
seuraavana arkipäivänä asiakkaan 
tiloissa 

Lukitse kannettava tai tabletti toimistossa ja ruuhkaisissa julkisissa tiloissa paikalleen 
kiinnittämällä se vankkaan kohteeseen HP:n ohutprofiilisella Nano-avainvaijerilukolla. HP:n 
luokkansa paras, täynnä ominaisuuksia, toimintoja ja korkealaatuista suunnittelua 
vaativimillekin yritysammattilaisille 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: 1AJ39AA 

 

 

 
Repussa kaikki pysyy turvassa matkoilla. HP Exec 15.6 Midnight Backpack on uutta, tyylikästä 
keskiyönmustaa materiaalia. Siinä on lukittava1, kaksinkertaisella vetoketjulla varustettu osio 
kannettavalle, suojattu RFID-tasku, joka suojelee henkilötietojasi, ja erillinen tasku valinnaista 
jäljityslaitetta varten.2 HP:n luokkansa paras, täynnä ominaisuuksia, toimintoja ja 
korkealaatuista suunnittelua vaativimillekin yritysammattilaisille 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: 1KM16AA 

 

Laukun sisältö pysyy turvassa päivittäisillä työmatkoilla. HP Executive 14.1" Midnight Slim Top 
Load on tyylikkäästi yönmusta. Siinä on lukittava1, kaksinkertaisella vetoketjulla varustettu 
osasto kannettavalle, suojattu RFID-tasku, joka suojelee henkilötietojasi, ja erillinen tasku 
valinnaista jäljityslaitetta varten.2 Laukun sisältö pysyy turvassa päivittäisillä työmatkoilla. HP 
Executive 14.1" Midnight Slim Top Load on tyylikkäästi yönmusta. Siinä on lukittava1, 
kaksinkertaisella vetoketjulla varustettu osasto kannettavalle, suojattu RFID-tasku, joka 
suojelee henkilötietojasi, ja erillinen tasku valinnaista jäljityslaitetta varten.2 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: 1WM82AA 

 

Uudista telakointi ja tehosta tuottavuutta käyttämällä monipuolisinta Thunderbolt™- 
telakkaamme: pientä ja edistyksellistä HP Thunderbolt Dock G2:ta. Se on suunniteltu 
tekemään työtilasta joustava, ja sen ominaisuuksia ovat verkon hallittavuus1, USB-C™- 
laitteiden liitettävyys2 ja valinnainen integroitu ääni.3 HP:n luokkansa paras, täynnä 
ominaisuuksia, toimintoja ja korkealaatuista suunnittelua vaativimillekin yritysammattilaisille 
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: 2UK37AA 

 

 
Tehosta tuottavuutta ja ota kaikki irti työtilastasi tyylikkään ja pienikokoisen HP:n ohuen 
langattoman näppäimistön ja hiiren avulla, jotka on suunniteltu täydentämään HP:n 
liiketoimintaan tarkoitettujen 2015-luokan tietokoneita. HP:n luokkansa paras, täynnä 
ominaisuuksia, toimintoja ja korkealaatuista suunnittelua vaativimillekin yritysammattilaisille 
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: T6L04AA 

 

 

 

 

 
Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja 
korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä. 
Tuotenumero: U7861E 
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1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän 
toimintoja voitaisiin hyödyntää. 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. 
2 Ladattava HP Active Pen -kynä myydään erikseen tai lisävarusteena. 
3 Perustuu HP:n ainutlaatuisiin, kattaviin suojausominaisuuksiin, joista ei veloiteta lisähintaa, ja tietokoneen kaikkien ominaisuuksien HP Manageability Integration Kit -hallintaan, kuten laitteiston, BIOSin ja ohjelmiston Microsoft System Center 
Configuration Manager -hallinta. Vertailussa mukana yli miljoonan kappaleen vuosimyyntiin yltävät valmistajat ja HP Elite -tietokoneet, joissa 7. sukupolven tai uudemmat Intel® Core® -prosessorit, integroidut Intel®-näytönohjaimet ja Intel® 
WLAN. 
4 Integroitu HP Sure View -näytönsuoja on lisävaruste, joka on määritettävä ostohetkellä ja joka on suunniteltu toimimaan vaakasuunnassa. 
5 4. sukupolven HP Sure Start on käytettävissä 8. sukupolven Intel®-prosessoreilla varustetuissa HP EliteBook -laitteissa. 
6 HP Sure Run on saatavana HP Elite -tietokoneisiin, joissa on 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessorit. 
7 HP Sure Click on saatavana useimpiin HP-tietokoneisiin. Se tukee Microsoft® Internet Exploreria ja Chromiumia™. Tuettuihin liitteisiin kuuluvat Microsoft Office- (Word, Excel ja PowerPoint) ja PDF-tiedostot vain luku -tilassa, kun Microsoft 
Office tai Adobe Acrobat on asennettu. 
8 Ultrakirkas näyttö on valinnainen ominaisuus, joka on asennettava tehtaalla. 
9 HP Privacy -kamera on saatavana vain ei-kosketusnäyttöihin, joissa on HD- tai IR-kamera, ja se on asennettava tehtaalla. 
10 Myydään erikseen lisävarusteena. 
11 HP Multi Factor -todennus edellyttää 7. tai 8. sukupolven Intel® Core™ -prosessoria, integroitua Intel®-näytönohjainta ja Intel® WLANia. Kolmen todennustekijän käyttäminen edellyttää Intel® vPro™ -prosessoria. 

 

 
1 Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjaimia, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän 
toimintoja voitaisiin hyödyntää. 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/. 
3 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. 
4 Prosessorin nopeus vastaa parhaan suorituskyvyn tilaa; prosessorit toimivat pienemmillä nopeuksilla akun optimointitilassa. 
5 Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.intel.com/technology/turboboost. 
7 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. 
8 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. 1 Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 30 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön. 
9 Hankittava erikseen tai lisälaitteena. 
10 Langaton tukiasema ja tarvittavat Internet-palvelut myydään erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien käytettävyys on rajoitettua. 
11 WWAN-moduuli on lisävaruste, joka edellyttää tehdaskokoonpanoa ja erikseen hankittavaa palvelusopimusta. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteysnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon ja 
muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavissa kaikkiin tuotteisiin eikä kaikilla alueilla. 
12 Gigabittiluokan 4G LTE -moduuli on valinnainen ominaisuus, ja se täytyy määrittää tehtaalla. Moduuli on suunniteltu enintään 1 Gb/s:n latausnopeuksia varten, kun käytetään viiden kantoaallon yhdistämistä ja 100 Mhz:n kanavan 
kaistanleveyttä. Moduuli edellyttää aktivointia ja erikseen myytävää huoltosopimusta. Takautuvasti yhteensopiva HSPA 3G -tekniikoiden kanssa. Tarkista palvelun saatavuus ja kattavuus palveluntarjoajalta. Yhteyden laatu sekä nouto- ja 
latausnopeudet vaihtelevat sijainnin, ympäristön, verkon sekä muiden tekijöiden mukaan. 4G LTE ei ole saatavissa kaikkiin tuotteisiin eikä kaikilla alueilla. 
13 Miracast on langaton tekniikka, jonka avulla tietokoneesi voi projisoida näyttösi televisioihin ja projektoreihin sekä suoratoistaa sisältöä. 
14 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD). 
15 WDR-tuki (Wide Dynamic Range). 
16 HP Support Assistant edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää ja Internet-yhteyttä. 
18 HP:n ohjainpaketteja ei ole esiasennettu, mutta ne voi ladata osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement 
19 4. sukupolven HP Client Security Suite edellyttää Windowsia ja 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessoreita. 
20 HP Manageability Integration Kit on ladattavissa osoitteesta http://www.hp.com/go/clientmanagement. 
21 Ivanti Management Suite edellyttää tilausta. 
22 Absolute-agentti on laitteessa oletusarvoisesti poissa käytöstä ja aktivoidaan, kun asiakas ostaa palvelun tilauksen ja aktivoi sen. Tilausten sopimuskausi voi kestää useita vuosia. Palvelu on rajoitettu. Tarkista Absolute-yhtiöltä saatavuus 
Yhdysvaltain ulkopuolella. Absolute Recovery Guarantee on rajoitettu takuu. Palvelua koskevat tietyt rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete on 
Absolute Software -yhtiön tarjoama valinnainen palvelu. Palvelua käytettäessä Recovery Guarantee mitätöityy. Data Delete -palvelun käyttämiseksi asiakkaiden on allekirjoitettava käyttölupasopimus etukäteen ja joko hankittava PIN-koodi 
tai ostettava vähintään yksi RSA SecurID -tunnus Absolute Software -yhtiöltä. 
23 4. Sukupolven HP BIOSphere edellyttää 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessoreita. Ominaisuudet voivat vaihdella alustan ja kokoonpanojen mukaan. 
24 HP Fingerprint -anturi myydään erikseen tai lisävarusteena. 
25 HP Password Manager edellyttää Internet Explorer-, Chrome- tai Firefox-selainta. Kaikkia sivustoja ja sovelluksia ei välttämättä tueta. Käyttäjän täytyy ehkä ottaa käyttöön tai sallia lisäosa tai laajennus verkkoselaimessa. 
26 HP Secure Erase menetelmille, joiden pääpiirteet on ilmoitettu National Institute of Standards and Technology -instituutin erikoisjulkaisussa 800-88 ”Clear” (menetelmä datan poistamiseksi). 
27 Laiteohjelmiston TPM-versio on 2.0. Laitteiston TPM on v1.2, joka on osa Intelin Platform Trust Technologyn (PTT) toteuttamaa TPM 2.0 (versio v0.89) -tekniikkaa. TPM-versio on 2.0. Laitteiston TPM on v1.2, joka on osa Intelin Platform 
Trust Technologyn (PTT) toteuttamaa TPM 2.0 (versio v0.89) -tekniikkaa. 
28 HP Sure Click on saatavana useimpiin HP:n tietokoneisiin. Se tukee Microsoft® Internet Exploreria ja Chromiumia™. Tuettuihin liitteisiin kuuluvat Microsoft Office- (Word, Excel ja PowerPoint) ja PDF-tiedostot vain luku -tilassa, kun Microsoft 
Office tai Adobe Acrobat on asennettu. 
30 HP Sure Recover on saatavana HP Elite -tietokoneille, joissa on 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessori, ja se vaatii avoimen langallisen verkkoyhteyden. Ei saatavana laiteympäristöihin, joissa on käytössä useita sisäisiä tallennustila- 
asemia tai Intel® Optane™. Varmuuskopioi tärkeät tiedostot, kuten tiedot, valokuvat ja videot ennen käyttöä, jotta et menetä tietoja. 
31 HP Sure Run on saatavana HP Elite -laitteisiin, joissa on 8. sukupolven Intel®- tai AMD-prosessorit. 
32 4. sukupolven HP Sure Start on saatavilla 8. sukupolven Intel®-prosessoreilla varustettuihin HP EliteBook -laitteisiin 
33 Päivitykset vaativat suostumuksen Windows Defenderin käyttöön ja Internet-yhteyden. 
34 Saatavuus voi vaihdella maittain. 
35 HP Care Pack -palvelut myydään erikseen. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta 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. 
36 EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteessa http://www.epeat.net. Etsi aurinkokennokäyttöisiä varusteita generator-hakusanalla HP:n muiden valmistajien 
lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options. 
37 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia. 
38 Resoluutiot määräytyvät näytön ominaisuuksien sekä resoluutio- ja värisyvyysasetusten mukaan. 
40 Windows 10 MM14 battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery 
will naturally decrease with time and usage. See www.bapco.com for additional details. 
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