
Datasheet

HP EliteBook x360 1040 G5
notebook-pc
Gemaakt om zaken te doen, ontworpen voor het leven.

De compacte, ultradunne, verbluffend
lichte HP EliteBook x360 1040 bevat nu
vier manieren om uw werk te doen,
aantekeningen te maken, inhoud te delen
en te genieten als u even niets doet.

HP raadt Windows 10 Pro aan.
Werk zoals u wilt, waar u ook bent.

Communiceer ongeacht de lichtinval en gebruik uw voor precisie gemaakte pc op een natuurlijke
manier dankzij een optioneel in de buitenlucht te lezen HP ontspiegeld touchscreen , vier
gebruiksstanden en de optionele HP Oplaadbare Actieve Pen.

Veilig. Slim. Beschermd.

Bescherm uw pc tegen dreigingen met ingebouwde beveiligingskenmerken in de hardware zoals
HP Sure Start Gen4 , HP Sure Run , HP Sure Recover met Embedded Reimaging  en het optionele
HP Sure View Gen2  geïntegreerde privacyscherm.

Ga online en werk samen.

Helder communiceren met verbluffende audio en geavanceerde mogelijkheden voor
videoconferenties vanuit bijna elke plek ter wereld met de optionele Gigabit 4G LTE  en een
microfoon aan de voorkant voor verbeterde ruisonderdrukking.

Lever de hele dag topprestaties met Windows 10 Pro en krachtige beveiliging, samenwerkingstools
en connectiviteit van HP.

Met de optionele HP Oplaadbare Actieve Pen met 4096 drukniveaus kunt u op een authentieke en
inspirerende manier schrijven en tekenen; hij is magnetisch bevestigd aan uw apparaat en u krijgt
een melding via de pen proximity alert wanneer u hem vergeet mee te nemen.

Schakel snel over naar desktopproductiviteit met één USB-C™-kabel. Het optionele HP Thunderbolt
Dock G2 biedt enterprisebeheer en een optionele audiomodule.

Bescherm uzelf direct tegen nieuwsgierige blikken met het optionele geïntegreerde HP Sure View
Gen2 privacyscherm. Met één druk op de knop wordt het scherm onleesbaar voor omstanders,
terwijl de inhoud voor u duidelijk zichtbaar blijft.

Bescherm uw pc tegen websites, bijlagen, malware, ransomware en virussen met de
hardwarematige beveiliging van HP Sure Click.

Beschermt de firmware waar antivirus niet bij kan! De hardwarematige zelfherstellende
bescherming van HP Sure Start Gen4 herstelt het BIOS automatisch van malware, rootkits of
beschadiging.

Houd uw kritieke applicaties en processen draaiend, ook als malware probeert deze af te sluiten,
dankzij de zelfherstellende beveiliging.

HP Sure Recover met Embedded Reimaging maakt het voor de gebruikers mogelijk om zonder
netwerkverbinding snel en veilig de meest recente image terug te zetten.

U kunt uw “kantoor” inrichten waar het nodig is en bijna overal verbinding maken met de optionele
ondersteuning voor Gigabit-class 4G LTE draadloze breedbandtechnologie.
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HP EliteBook x360 1040 G5 notebook-pc Specificatietabel

Beschikbare besturingssystemen

Windows 10 Pro 64 – HP raadt Windows 10 Pro aan. 
Windows 10 Pro 64 (alleen National Academic) 
Windows 10 Home 64 
Windows 10 Home Single Language 64 

Processorfamilie 8e generatie Intel® Core™ i7-processor (i7-8650U); 8e generatie Intel® Core™ i7-processor (i7-8550U); 8e generatie Intel® Core™ i5-processor (i5-8350U); 8e
generatie Intel® Core™ i5-processor (i5-8250U)

Beschikbare processors 

Intel® Core™ i7-8650U vPro™-processor met Intel® UHD Graphics 620 (1,9 GHz basisfrequentie, tot 4,2 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 8 MB cache, 4
cores); Intel® Core™ i7-8550U met Intel® UHD Graphics 620 (1,8 GHz basisfrequentie, tot 4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 8 MB cache, 4 cores); Intel®
Core™ i5-8350U vPro™-processor met Intel® UHD Graphics 620 (1,7 GHz basisfrequentie, tot 3,6 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores);
Intel® Core™ i5-8250U met Intel® UHD Graphics 620 (1,6 GHz basisfrequentie, tot 3,4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores)

Maximum geheugen 32 GB DDR4-2666 SDRAM 
Gesoldeerd geheugen. Ondersteunt twee-kanaals geheugen.

Interne opslag

256 GB tot 2 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 
tot 512 GB M.2 SATA FIPS 140-2 SSD 
tot 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD 
tot 256 GB M.2 SATA SED SSD 
tot 128 GB M.2 SATA SSD 
tot 118 GB Intel® Optane PCIe® NVMe™ M.2 SSD 

Scherm

35,56 cm (14 inch) 4K IPS eDP + PSR BrightView touchscreen met led-achtergrondverlichting direct gehecht op Corning® Gorilla® Glass 5, 500 cd/m², 100% sRGB
(3840 x 2160); HP Sure View geïntegreerd privacyscherm van 35,56 cm (14 inch) FHD IPS eDP + PSR ontspiegeld touchscreen met led-achtergrondverlichting direct
gehecht op Corning® Gorilla® Glass 5, 700 cd/m², 100% sRGB (1920 x 1080); HP Sure View 35,56 cm (14 inch) geïntegreerd privacyscherm FHP IPS eDP + PSR
touchscreen met led-achtergrondverlichting direct gehecht op Corning® Gorilla® Glass 5 en eDP, 700 cd/m², 100% sRGB (1920 x 1080); 35,56 cm (14 inch) FHD IPS
eDP + PSR ontspiegeld touchscreen met led-achtergrondverlichting direct gehecht op Corning® Gorilla® Glass 5, 400 cd/m², 100% sRGB (1920 x 1080); 35,56 cm (14
inch) FHD IPS eDP + PSR BrightView touchscreen met led-achtergrondverlichting direct gehecht op Corning® Gorilla® Glass 5, 400 cd/m², 100% sRGB (1920 x 1080)

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® UHD Graphics 620

Audio Bang & Olufsen, 4 Premium stereospeakers, ingebouwde multi-array microfoon

Draadloze technologie

Intel® dual-band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo, niet-vPro™; Intel® dual-band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2)
Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo, vPro™; Intel® XMM™ 7360 LTE-geavanceerde Cat 9; HP lt4132 LTE / HSPA+ 4G module voor mobiel breedband Cat 4; Intel® XMM™
7560 LTE-geavanceerde Pro Cat 16 
(Compatibel met Miracast-gecertificeerde apparaten.)

Poorten en connectoren 2 USB 3.1 Type-C™ met Thunderbolt™-ondersteuning; 2 USB 3.1 Gen 1 (1 oplaadpoort); 1 hoofdtelefoonuitgang; 1 HDMI 1.4; 1 extern Nano SIM-slot voor WWAN
(Kabels zijn niet inbegrepen.)

Invoerapparaten
HP Premium Collaboration-toetsenbord Morsbestendig toetsenbord
Glazen ClickPad, Microsoft Precision Touchpad, standaard bewegingsondersteuning
Versnellingsmeter; Magnetometer; Gyroscoop; Omgevingslichtsensor; Hall-sensor

Communicatie HP module met NXP NFC-controller NPC300 I2C NCI

Camera 1080p FHD-camera; IR-camera 

Beschikbare software HP ePrint driver + JetAdvantage; HP Hotkey ondersteuning; HP JumpStart; HP LAN Protection; HP ruisonderdrukkingssoftware; HP Recovery Manager; HP Support
Assistant; Native Miracast Support; HP PhoneWise; Koop Office (apart verkocht) 

Beveiligingsbeheer

Absolute Persistence-module; HP BIOSphere Gen4; HP Device Access Manager; HP DriveLock en Automatic DriveLock; HP vingerafdruksensor; HP Password Manager;
HP Secure Erase; HP Security Manager; Microsoft Security Defender; Authenticatie bij inschakeling; Authenticatie vóór opstarten; TPM 2.0 geïntegreerde
beveiligingschip wordt geleverd bij Windows 10 (Common Criteria EAL4+-certificering); Nano-oogje voor veiligheidsslot; HP Wireless Wakeup; HP Client Security Gen4;
RAID-configuraties; HP Sure Start Gen4 

Beheerkenmerken HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); Ivanti Management Suite; HP Collaboration toetsenbord 

Voeding 65-watt Type-C™ USB-adapter 

Type batterij HP Long Life 4-cels, 56,2 Wh lithium-ion polymeren 

Levensduur van de batterij Tot 17 uur 

Afmetingen 32,14 x 21,5 x 1,69 cm

Gewicht Vanaf 1,35 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Gold 

Omgevingsspecificaties Laag halogeen; TCO 5.0-gecertificeerd 

Garantie 3 jaar garantie (optionele Care Packs worden apart verkocht), 3 jaar garantie op HP Long Life battery (alleen beschikbaar bij 3 jaar platformgarantie)
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HP EliteBook x360 1040 G5 notebook-pc

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Elite Presenter-muis

Voer presentaties uit en begeleid materiaal op het scherm met een virtuele laser  vanuit de
palm van je hand, overal in de kamer, of navigeer je pc-toepassingen aan je bureau met de
geavanceerde HP Elite Presenter-muis. Het is een ultramodern, multifunctioneel accessoire
dat een aanwijzer en muis in één is.
Bestelnr.: 2CE30AA

HP Thunderbolt dock 120 W G2

Nieuwe vormen van docking en productiviteit met ons meest veelzijdige Thunderbolt™-dock,
het kleine, geavanceerde HP Thunderbolt Dock G2. Ontworpen voor flexibiliteit op de werkplek
en voorzien van functionaliteit voor netwerkbeheer . Dit dock ondersteunt het aansluiten van
USB-C™ -apparaten en (optioneel) geïntegreerde audio.
Bestelnr.: 2UK37AA

HP Elite notebookportfolio

Houd alles bij elkaar en laat uw accessoires nooit meer vallen met de HP Elite
notebookportfolio die tussen vergaderingen door met de rits kan worden gesloten. Beschermt
uw notebook en ordent uw onmisbare accessoires, zodat u goed en professioneel voor de dag
komt, ook onderweg.
Bestelnr.: 4SZ25AA

HP 5 jaar onsite hardwaresupport op
volgende werkdag voor notebooks

U krijgt 5 jaar onsite hardwaresupport op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus als het probleem niet remote kan worden verholpen.
Bestelnr.: U7861E
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HP EliteBook x360 1040 G5 notebook-pc

Messaging, voetnoten

 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows
10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com.
 Wordt apart of als optie verkocht.
 HP Sure Start Gen4 is beschikbaar op HP Elite-producten die zijn uitgerust met 8e-generatie Intel®-processors.
 HP Sure Run is beschikbaar op HP Elite pc's die zijn uitgerust met 8e-generatie Intel®- of AMD-processors.
 HP Sure Recover met Embedded Reimaging is een optionele functie die na aankoop moet worden geconfigureerd en is beschikbaar op bepaalde HP Elite pc's. Niet beschikbaar voor platforms met meerdere interne opslagstations of Intel®

Optane™. Maak een back-up van belangrijke bestanden, data, foto's, video's enz. zodat u geen gegevens verliest.
 Het optionele HP Sure View geïntegreerde privacyscherm moet na aankoop worden geconfigureerd en is bedoeld voor gebruik in liggende richting (landscape).
 Gigabit-class 4G LTE-module is optioneel en moet in de fabriek worden geconfigureerd. De module is ontworpen voor downloadsnelheden tot 1 Gbps dankzij 5-carrier aggregatie en een kanaalbandbreedte van 100 Mhz, activering en een

afzonderlijk aangeschaft servicecontract zijn vereist. Neerwaarts compatibel met HSPA 3G-technologie. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. De verbindings-, upload- en downloadsnelheden
kunnen variëren en zijn afhankelijk van het netwerk, de locatie, de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar.
 USB-C™ notebooks moeten voeding en video ondersteunen.
 HP Audio Module wordt apart verkocht en is nodig voor audio.
 HP Sure Click is beschikbaar op de meeste HP pc's en ondersteunt Microsoft® Internet Explorer en Chromium™. Ondersteunde bijlagen zijn onder meer Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) en pdf-bestanden in leesmodus, maar enkel

als Microsoft Office of Adobe Acrobat geïnstalleerd zijn.

Technische specificaties, voetnoten

 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te
benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com/.
 Sommige apparaten voor gebruik in het onderwijs worden met de Windows 10 Anniversary Update automatisch bijgewerkt naar Windows 10 Pro Education. Kenmerken variëren; zie https://aka.ms/ProEducation voor informatie over de

kenmerken van Windows 10 Pro Education.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede

afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
 Processorsnelheid geldt voor de maximum prestatiemodus; in batterij-optimalisatiemodus werken de processors met een lagere snelheid.
 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Meer informatie is beschikbaar op www.intel.com/technology/turboboost.
 OPMERKING: Conform het ondersteuningsbeleid van Microsoft ondersteunt HP het Windows 8- of Windows 7-besturingssysteem niet op producten die zijn geconfigureerd met Intel en AMD 7e-generatie en latere processors en het levert

ook geen drivers voor Windows 8 of Windows 7 op http://www.support.hp.com.
 Omdat sommige geheugenmodules van andere fabrikanten niet industriestandaard zijn, raden wij HP geheugen aan om compatibiliteit te waarborgen. Als u geheugen met verschillende snelheden combineert, werkt het systeem op de

laagste snelheid.
 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
 Wordt apart of als optie verkocht.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties en zijn

nog niet definitief. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de notebook met andere 802.11ac WLAN-devices.
 WWAN-module is optioneel, moet in de fabriek worden geconfigureerd en vereist een apart aan te schaffen servicecontract. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. De verbindingssnelheden

kunnen variëren afhankelijk van de locatie, de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar.
 Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven via tv's, projectoren en streaming.
 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
 Internettoegang is vereist.
 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
 Het optionele HP Sure View geïntegreerde privacyscherm moet na aankoop worden geconfigureerd en is bedoeld voor gebruik in liggende richting (landscape).
 Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven via tv's, projectoren en streaming.
 Voor de HP ePrint driver zijn een internetverbinding naar een HP webprinter en registratie van een HP ePrint account vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP

ePrint is beschikbaar op www.hp.com/go/eprintcenter). De print- en verbindingssnelheden kunnen variëren.
 Voor HP Support Assistant zijn Windows en internettoegang vereist.
 HP PhoneWise Client mogelijk niet beschikbaar met HP Workwise. Raadpleeg www.hp.com/go/HPPhoneWise voor ondersteunde platformen en HP PhoneWise systeemvereisten.
 HP Driver Packs zijn niet geïnstalleerd, maar kunnen worden gedownload van http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 HP Manageability Integration Kit kan worden gedownload vanaf http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 Ivanti Management Suite-abonnement vereist.
 HP BIOSphere Gen4 kenmerken variëren afhankelijk van het pc-platform en configuraties vereisen 8e-generatie Intel®-processors.
 Secure Erase voor de in de National Institute of Standards en Technology Special Publication 800-88 beschreven methoden (Clear).
 Absolute-agent is bij levering uitgeschakeld en wordt geactiveerd wanneer de klant een abonnement aanschaft. Er kunnen abonnementen met verschillende looptijden worden aangeschaft. Service is beperkt, raadpleeg Absolute voor

beschikbaarheid buiten de VS. De Absolute Recovery Guarantee biedt beperkte garantie. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-
agreement. Data Delete is een optionele service van Absolute Software. Als deze wordt gebruikt, vervalt daarmee de Recovery Guarantee. Om de Data Delete service te kunnen gebruiken, moeten klanten eerst een Pre-Authorization-
overeenkomst tekenen en een pincode aanvragen of een of meer RSA SecurID-tokens kopen bij Absolute Software.

 Voor HP Client Security Manager Gen4 zijn Windows en 8e-generatie Intel®- of AMD-processors vereist.
 Voor HP Password Manager is Internet Explorer of Chrome of FireFox vereist. Niet alle websites en applicaties worden ondersteund. De gebruiker moet mogelijk de invoegtoepassing/uitbreiding inschakelen in de internetbrowser.
 De HP vingerafdruksensor wordt apart of als optie verkocht.
 Microsoft Defender opt-in en een internetverbinding zijn vereist voor updates.
 Secure Erase voor de in de National Institute of Standards en Technology Special Publication 800-88 beschreven methoden (Clear).
 RAID-configuratie is optioneel en vereist een tweede vaste schijf.
 HP Sure Click is beschikbaar op de meeste HP pc's en ondersteunt Microsoft® Internet Explorer en Chromium™. Ondersteunde bijlagen zijn onder meer Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) en pdf-bestanden in leesmodus, maar enkel

als Microsoft Office of Adobe Acrobat geïnstalleerd zijn.
 HP Sure Start Gen4 is beschikbaar op HP Elite en HP Pro 600 producten die over 8e-generatie Intel®- of AMD-processors beschikken.
 De accu is ingebouwd en kan niet door de klant worden vervangen. Vervanging via garantie.
 Laadt de accu binnen 30 minuten op tot 50% als het systeem uit is of in stand-bymodus staat. Poweradapter met een minimumcapaciteit van 65 watt is vereist. Nadat de accu tot 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale

snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem.
 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren per land of regio. De service gaat in op de aanschafdatum van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk

voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende
lokale wetgeving nog andere rechten. De HP servicevoorwaarden en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie http://www.epeat.net voor de registratiestatus per land. Zoek in de HP winkel met opties van derde partijen naar zonne-energieaccessoires:
hp.com/go/options.

 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
 Gigabit-class 4G LTE-module is optioneel en moet in de fabriek worden geconfigureerd. De module is ontworpen voor downloadsnelheden tot 1 Gbps dankzij 5-carrier aggregatie en een kanaalbandbreedte van 100 Mhz, activering en een

afzonderlijk aangeschaft servicecontract zijn vereist. Neerwaarts compatibel met HSPA 3G-technologie. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw omgeving. De verbindings-, upload- en downloadsnelheden
kunnen variëren en zijn afhankelijk van het netwerk, de locatie, de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle regio's beschikbaar.

 De accuwerktijd op Windows 10 MM14 varieert en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het model, de configuratie, geladen applicaties, kenmerken, gebruik, draadloze functionaliteit en de voedingsbeheerinstellingen. De
maximumcapaciteit van de accu neemt in de loop van de tijd en door herhaaldelijk gebruik af. Kijk op www.bapco.com voor meer informatie.

Meld u aan voor updates www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten
zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Opmerking: HP en Channel
Partners kunnen Cortana niet aanbieden of leveren in landen waar de service niet beschikbaar is. Bij introductie is Cortana beschikbaar in de Verenigd Staten, het Verenigd Koninkrijk, China,
Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje.
 
Intel, Core, Optane, Intel vPro en Thunderbolt zijn handelsmerken of geregistreerde merknamen van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de V.S. en andere landen. USB Type-C™ en
USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum. Qualcomm en Snapdragon zijn handelsmerken van Qualcomm Incorporated die geregistreerd zijn in de Verenigde Staten en andere
landen en die met toestemming worden gebruikt. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. ENERGY STAR is een geregistreerd
handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde
Staten en andere landen. Chrome OS en Chromium zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

4AA7-3848, Oktober 2018
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