
Datasheet

HP Elite Dragony 13,5-inch G3
notebook-pc
De vrijheid om op je eigen manier te werken

De zeer mobiele en elegante HP Elite
Dragony heeft een lange accuwerktijd om je
productief te houden. Breng mensen samen
met HP Presence , voorzien van AI-
gestuurde audio en realistische video. En van
HP Wolf Security for Business  voor een
robuuste verdediging tegen malware en
hackers.

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

HP raadt Windows 11 Pro aan voor
bedrijven

Waar je ook bent, je bent er altijd bij.
Laat bijeenkomsten snel beginnen met intelligente functies als HP Auto Lock and Awake , dat je pc
vergrendelt als je wegloopt en activeert als je ernaartoe loopt. Samenwerken met HP Presence
betekent duidelijk helder geluid van Bang & Olufsen, een 5-MP camera, HP Auto Frame  en een
uiterst helder display.

Prestaties waar en wanneer je ze nodig hebt
Deze pc met HP Power Manager, waarmee je het accuverbruik kunt regelen, is optimaal geschikt voor
werk op kantoor, thuis of op reis. Met USB Type-C®-poorten aan beide kanten sluit je gemakkelijk
andere apparatuur aan en dankzij de optionele 5G -verbinding ben je bijna overal productief.

Lighter than air
De HP Elite Dragony levert ongekende mobiliteit in een ingenieus ontworpen laptop in naar keuze
Slate Blue of Natural Silver met in het oog springende afwerking en details die het ontwerp helemaal
afmaken.

HP Wolf Security for Business creëert een hardwarematige, permanente en optimale beveiliging.
Dankzij deze voortdurend verder ontwikkelende oplossingen is uw pc van BIOS tot browser en van
onder tot boven in het besturingssysteem beschermd tegen aanvallen.
Verbeter hoe je tijdens een gesprek klinkt met HP Dynamic Voice Leveling en AI-gestuurde
ruisonderdrukking 2.0.
Beweeg tijdens videogesprekken zonder de aandacht van kijkers te verliezen met HP Auto Frame.
Bij een videogesprek is het net zo belangrijk hoe je eruitziet als hoe je klinkt. Met technologie in de
camera van je pc die slechte verlichting corrigeert, krijg je duidelijke beelden en weet je zeker dat je
nooit een visuele aanwijzing mist, zelfs niet bij weinig licht.
Backlight WDR omvat hoogwaardige dubbele beeldsensoren, die samenwerken om de achtergrond-
en voorgrondverlichting en het contrast in balans te brengen. Zorg ervoor dat je duidelijk te zien bent
zonder dat de achtergrond wazig wordt.
Proteer van hardware- en software-innovaties van HP met de app myHP. Dit dashboard biedt
toegang tot instellingen voor audio, video, programmeerbare toetsen en meer.
HP Auto Lock and Awake vergrendelt je pc wanneer je ervan weggaat en activeert je pc wanneer je
weer in de buurt komt. Je aanwezigheid wordt gedetecteerd door een geavanceerde
nabijheidssensor die de camera en Windows Hello activeert om te bevestigen dat jij het bent en
vervolgens je pc te ontgrendelen.
De HP Elite Dragony bevat ten minste 90 procent gerecycled magnesium in de A-, C- en D-klep en
de buitenste doos van de verpakking is voor 100 procent van duurzame herkomst.
U kunt op elke plek uw “kantoor” inrichten en bijna overal verbinding maken met de optionele
ondersteuning voor 5G draadloze breedbandtechnologie met 4x4 antennes.
Als u niet op kantoor bent, bent u met de stijlvolle, ultralichte HP Elite Dragony helemaal klaar voor
de dag. Dankzij de lange accuwerktijd kunt u een opdracht van begin tot eind afmaken.
Verhoog de snelheid van veeleisende zakelijke applicaties met de nieuwste Intel® Core™-processor.
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HP Elite Dragony 13,5-inch G3 notebook-pc Specicatietabel

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Beschikbare besturingssystemen

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Home – HP raadt Windows 11 Pro aan voor zakelijke gebruikers
Windows 11 Home Single Language
Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise beschikbaar met een Volume Licensing Agreement)
Windows 10 Pro (beschikbaar via downgraderechten van Windows 11 Pro)

Processorfamilie 12e generatie Intel® Core™ i7-processor; 12e generatie Intel® Core™ i5-processor

Beschikbare processoren

Intel® Core™ i5-1235U (1,3 GHz basisfrequentie, tot 4,4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB L3-cache, 10 cores, 12 threads); Intel®
Core™ i7-1255U (1,7 GHz basisfrequentie, tot 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB L3-cache, 10 cores, 12 threads); Intel® Core™ i5-
1245U (1,6 GHz basisfrequentie, tot 4,4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB L3-cache, 10 cores, 12 threads), ondersteunt Intel®
vPro®-technologie; Intel® Core™ i7-1265U (1,8 GHz basisfrequentie, tot 4,8 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB L3-cache, 10 cores, 12
threads), ondersteunt Intel® vPro®-technologie

Maximum geheugen 32 GB DDR5-4800 MHz RAM
Gesoldeerd geheugen.

Interne opslag
256 GB tot 2 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD TLC
256 GB tot 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD TLC
256 GB tot 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Schermgrootte (diagonaal, metrisch) 34,3 cm (13,5 inch)

Scherm

34,3 cm (13,5 inch), WUXGA+ (1920 x 1280), touch, IPS, interdunne rand, antireectie, 400 nits, 100% sRGB; 34,3 cm (13,5 inch), WUXGA+ (1920
x 1280), touch, IPS, interdunne rand, BrightView, 1000 nits, 72% NTSC, geïntegreerd HP Sure View-privacyscherm; 34,3 cm (13,5 inch), WUXGA+
(1920 x 1280), touch, IPS, interdunne rand, BrightView, 400 nits, 100% sRGB; 34,3 cm (13,5 inch), WUXGA+ (1920 x 1280), IPS, interdunne rand,
BrightView, 400 nits, 100% sRGB; 34,3 cm (13,5 inch), WUXGA+ (1920 x 1280), IPS, interdunne rand, antireectie, 1000 nits, 72% NTSC,
geïntegreerd HP Sure View-privacyscherm 

Beschikbare grasche oplossingen Geïntegreerd: Intel® Iris® Xᵉ-videokaart
(Ondersteuning voor HD decoderen, DX12, HDMI 2.1b.)

Audio Audio van B&O

Draadloze technologie (Compatibel met Miracast-gecerticeerde apparaten.)

Poorten en connectoren

2 Thunderbolt™ 4 met USB4™ Type-C® met 40 Gb/s datasnelheid (USB-stroomlevering, DisplayPort™ 1.4); 1 SuperSpeed USB Type-A met 5 Gb/s
datasnelheid (USB-stroomlevering); 1 hoofdtelefoon/microfoon-combi; 1 HDMI 2.0  ;
(HDMI-kabel moet apart worden gekocht.);
Optionele poorten: 1 externe nano-SIM-sleuf voor WWAN

Invoerapparaten HP Premium toetsenbord – morsbestendig, optioneel backlit toetsenbord ; Clickpad met multitouch-bewegingsondersteuning;

Communicatie Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) en Bluetooth® 5.2 M.2-combi, vPro®; Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) en Bluetooth® 5.2 M.2-combi, niet-vPro® ;
Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro; Intel® 5G-oplossing 5000 ; NFC-module (Near Field Communication)

Camera 5 MP privacycamera

Software
HP Connection Optimizer; HP Hotkey-ondersteuning; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP;
HP Privacy-instellingen; Touchpoint Customizer voor zakelijk gebruik; HP Notications; HP QuickDrop; Tile-app; HP Quick Touch; HP PC Hardware
Diagnostics Windows; Koop Office (apart verkocht)

Beschikbare software HP Smart Support

Beveiligingsbeheer

Absolute Persistence-module; HP DriveLock en Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; BIOS-update via het netwerk;
HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Ingebouwde TPM 2.0 beveiligingschip (Common Criteria EAL4+- en FIPS
140-2 Level 2-gecerticeerd); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; Secured-Core
pc-ondersteuning;

Beveiligingssoftwarelicenties HP Wolf Pro-beveiligingseditie

Vingerafdruklezer Vingerafdruksensor

Beheerfuncties HP Client Management Script Library (download); HP Client Catalog (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image
Assistant Gen5 (download); HP Patch Assistant (download); HP Cloud Recovery; HP Connect voor Microsoft Endpoint Manager

Voeding HP 65 W dunne USB Type-C®-adapter; HP 45 W dunne USB Type-C®-adapter

Afmetingen 29,74 x 22,04 x 1,64 cm

Gewicht Vanaf 0,99 kg (Het gewicht is afhankelijk van de conguratie. Netvoedingsadapter niet inbegrepen.)

Ecolabels EPEAT®-geregistreerde conguraties beschikbaar; CECP; SEPA; TCO-gecerticeerde conguraties beschikbaar

Energy Star-gecerticeerd (vaste serie) ENERGY STAR®-gecerticeerd

Garantie

1 jaar garantie en 90 dagen softwaregarantie, afhankelijk van het desbetreffende land. Batterijen hebben standaard 1 jaar garantie. Raadpleeg
http://www.hp.com/support/batterywarranty/ voor aanvullende informatie over batterijen. Tevens zijn service op locatie en uitgebreide dekking
leverbaar. HP Care Pack Services zijn optionele uitgebreide servicecontracten bovenop de standaardgarantie. Gebruik de HP Care Pack Services
Opzoektool op http://www.hp.com/go/cpc om het juiste serviceniveau voor je HP product te bepalen.
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HP Elite Dragony 13,5-inch G3 notebook-pc

Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Renew Business 14,1-inch
laptoptas

Nu heeft u een goed gevoel bij de tas die u gebruikt om uw laptop te beschermen. De Renew
Business 14,1-inch laptoptas is ontworpen om uw laptop te beschermen en uw accessoires
georganiseerd te houden. Hij maakt gebruik van milieuverantwoorde materialen die duurzaam
en gemakkelijk schoon te maken zijn en ontworpen zijn voor comfort.
Productnummer: 3E5F9AA

HP 950MK muis en toetsenbord
draadloos en oplaadbaar

Benut uw beschikbare werkruimte optimaal en houd USB-poorten vrij met de HP draadloze
(Link-5) oplaadbare 950MK-muis en toetsenbord.
Productnummer: 3M165AA

HP stereo USB-headset G2
Sluit aan om direct de hele dag te spreken en luisteren. Dankzij noise cancelling, een
comfortabel ontwerp en eenvoudige afstelling gaat u comfortabel van gesprek naar gesprek
zonder ergens door te worden lastiggevallen of gehinderd.
Productnummer: 428K6AA
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HP Elite Dragony 13,5-inch G3 notebook-pc
Messaging, voetnoten
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en

uw hardware- en softwareconguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
 HP Presence vereist de myHP toepassing en Windows OS.
 HP Wolf Security for Business vereist Windows 10 of hoger, bevat verschillende HP beveiligingsfuncties en is beschikbaar op HP Pro, HP Elite, workstations en RPOS-producten. Zie de productgegevens voor de meegeleverde beveiligingsfuncties en het vereiste

besturingssysteem.
 Vereist Windows 10 of hoger en het instellen van gezichtsherkenning met Windows Hello.
 Vereist de app myHP en Windows.
 De Intel® 5G-module is optioneel en moet in de fabriek worden gecongureerd. De module is ontworpen voor 5G NR NSA-netwerken (non-standalone) voor wanneer telecombedrijven Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC)

implementeren met 100 Mhz aan 5G NR en LTE-kanaalbandbreedte, met 256 QAM 4x4 zoals gedenieerd door 3GPP. Module vereist activering en een afzonderlijk aan te schaffen servicecontract. Raadpleeg uw serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in uw
omgeving. De verbindings-, upload- en downloadsnelheden van gegevens kunnen variëren afhankelijk van het netwerk, de locatie, de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. Achterwaarts compatibel met 4G LTE- en 3G HSPA-technologieën. Volgens
planning is de 5G-module beschikbaar op bepaalde platforms en in bepaalde landen waar dit door het telecombedrijf wordt ondersteund.
 Een draadloos toegangspunt en internetabonnement zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 6E is achterwaarts compatibel met eerdere 802.11-specicaties. De specicaties voor Wi-

Fi 6E (802.11ax) zijn voorlopig en nog niet denitief. Indien de denitieve specicaties verschillen van de voorlopige specicaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de laptop met andere 802.11ax-apparaten.
 Vereist het Windows-besturingssysteem.
 Het percentage gerecycled materiaal verschilt per product.
 De buitenste doos is voor 100% gemaakt van gecerticeerde en gerecyclede vezels van duurzame herkomst. Vezelkussens zijn gemaakt van 100% gerecyclede houtvezels en organisch materiaal. Eventuele plastic kussens zijn gemaakt van >90% gerecycled

plastic.
 

Technische specicaties, voetnoten
 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de

functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en ingeschakeld. Snel internet en Microsoft-account zijn vereist. Uw internetprovider kan kosten in rekening brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. Kijk
op http://www.windows.com.
 Op dit systeem is Windows 10 Pro-software voorgeïnstalleerd, daarnaast worden een licentie voor Windows 11 Pro-software en een voorziening voor herstelsoftware meegeleverd. U kunt slechts één versie van de Windows-software tegelijk gebruiken. Als u

tussen de versies wilt wisselen, moet u de installatie van de ene versie ongedaan maken en de andere versie installeren. Om dataverlies te voorkomen moet u een back-up maken van al uw data (bestanden, foto's, enz.) voordat u een besturingssysteem verwijdert en
een andere versie installeert.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en

uw hardware- en softwareconguraties. 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 systeemconguratie. Meer informatie is beschikbaar op www.intel.com/technology/turboboost.
 Conform het ondersteuningsbeleid van Microsoft ondersteunt HP het Windows 8- of Windows 7-besturingssysteem niet op producten die zijn gecongureerd 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.
 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. 1 TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB (in Windows 10 en 11) is gereserveerd voor systeemherstelsoftware.
 Voor Wi-Fi 6E is een apart aan te schaffen Wi-Fi 6E-router en Windows 11 vereist om te werken op de 6-GHz-band. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 6E is achterwaarts compatibel met eerdere 802.11-specicaties. En

beschikbaar in landen waar Wi-Fi 6E wordt ondersteund.
 Voor Intel vPro® zijn Windows 10 Pro 64-bits of hoger, een door vPro ondersteunde processor, een chipset met vPro, bekabelde LAN en/of Wi-Fi 6E-WLAN met vPro en TPM 2.0 vereist. Voor sommige functies is aanvullende externe software vereist. De functies van

vPro® Essentials en Enterprise verschillen. Zie http://intel.com/vpro
 Miracast is een draadloze technologie waarmee de scherminhoud van uw pc kan worden weergegeven via tv's, projectoren en streaming.
 De Intel® 5G-module is optioneel en moet in de fabriek worden gecongureerd. De module is ontworpen voor 5G NR NSA-netwerken (non-standalone) voor wanneer telecombedrijven Evolved-Universal Terrestrial Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC)

implementeren met 100 Mhz aan 5G NR en LTE-kanaalbandbreedte, met 256 QAM 4x4 zoals gedenieerd door 3GPP. Module vereist activering en een afzonderlijk aan te schaffen servicecontract. Raadpleeg je serviceprovider voor dekking en beschikbaarheid in je
omgeving. De verbindings-, upload- en downloadsnelheden van gegevens kunnen variëren afhankelijk van het netwerk, de locatie, omgeving, netwerkcapaciteit en andere factoren. Achterwaarts compatibel met 4G LTE- en 3G HSPA-technologieën. Volgens planning
is de 5G-module beschikbaar op bepaalde platforms en in bepaalde landen waar dit door het telecombedrijf wordt ondersteund.

 SuperSpeed USB met 20 Gb/s is niet beschikbaar bij Thunderbolt™ 4.
 SIM-sleuf is niet toegankelijk voor de gebruiker zonder een WWAN-conguratie.
 Voor Intel® Iris® Xᵉ-videokaarten moet het systeem gecongureerd zijn met Intel® Core™ i5- of i7-processors en tweekanaals geheugen. Intel® Iris® Xᵉ-videokaart met Intel® Core™ i5- of i7-processors en éénkanaals geheugen werkt alleen als UHD-videokaart.
 Toetsenbord met achtergrondverlichting is optioneel leverbaar.
 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
 Het geïntegreerde HP Sure View Reect-privacyscherm is een optionele functie die bij aankoop moet worden gecongureerd en bedoeld is voor gebruik in liggende richting.
 De werkelijke helderheid is lager met een touchscreen of Sure View.
 Voor HP Support Assistant zijn Windows en internettoegang vereist.
 HP QuickDrop vereist internettoegang en een pc met Windows 10 of hoger met de HP QuickDrop-app en ofwel een Android-apparaat (telefoon of tablet) met Android 7 of hoger met de HP QuickDrop-app voor Android en/of een iOS-apparaat (telefoon of tablet)

met iOS 12 of hoger met de iOS HP QuickDrop-app.
 Voor sommige functies van Tile is een optioneel abonnement op Tile Premium vereist. De Tile-app voor Windows 10 of hoger kan worden gedownload in de Windows Store. De mobiele app kan bij de App Store of bij Google Play worden gedownload. Vereist iOS 11

of hoger of Android 6.0 of hoger; kijk voor meer informatie op https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778. Tile werkt zolang de accu van de pc is opgeladen.
 HP Manageability Integration Kit kan worden gedownload van http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 HP Connect voor Microsoft Endpoint Manager is beschikbaar op de Azure Market Place voor HP Pro, Elite, Z en Point-of-Sale pc's die beheerd worden met Microsoft Endpoint Manager. Een abonnement op Microsoft Endpoint Manager is vereist en wordt apart

verkocht. Netwerkverbinding is vereist.
 HP Patch Assistant is beschikbaar op bepaalde HP pc's met de HP Manageability Kit die worden beheerd in de Microsoft System Center Conguration Manager. HP Manageability Integration Kit kan worden gedownload van

http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 HP Cloud Recovery is beschikbaar voor Z by HP, HP Elite en Pro desktop- en laptop-pc's met Intel®- of AMD-processors en vereist een open, bekabelde netwerkverbinding. Opmerking: Maak vóór gebruik een back-up van belangrijke bestanden, gegevens, foto's,

video's enz. om gegevensverlies te voorkomen. Ga voor meer informatie naar: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
 Voor HP Sure Click is Windows 10 Pro of hoger of Enterprise vereist. Zie https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick voor meer informatie.
 HP Sure Sense is beschikbaar op bepaalde HP pc's met Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro of Windows 11 Enterprise OS.
 HP Sure Run Gen5 is beschikbaar op bepaalde HP pc's en vereist Windows 10 of hoger.
 HP Sure Recover Gen5 met geïntegreerde reimaging is een optionele functie waarvoor Windows 10 of hoger bij aanschaf moet worden gecongureerd. Maak vóór gebruik een back-up van belangrijke bestanden, gegevens, foto's en video's om gegevensverlies te

voorkomen. Herstel via het netwerk met Wi-Fi is alleen beschikbaar op pc's met een Intel Wi-Fi-module.
 HP Sure Start Gen7 is beschikbaar op bepaalde HP pc's en vereist Windows 10 of hoger.
 Voor HP Sure Admin is Windows 10 of hoger, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit van http://www.hp.com/go/clientmanagement en de app HP Sure Admin Local Access Authenticator voor smartphones uit de Android- of Apple-store vereist.
 HP Client Security Manager Gen7 vereist Windows en is beschikbaar op bepaalde HP Pro en Elite pc's.
 De functies van HP BIOSphere Gen6 variëren afhankelijk van het platform en de conguratie.
 HP Secure Erase is voor de in de Special Publication 800-88 van het National Institute of Standards and Technology beschreven methoden een veilige saneringsmethode. HP Secure Erase biedt geen ondersteuning voor platformen met Intel® Optane™.
 De Absolute rmware-module is bij levering uitgeschakeld en kan alleen worden geactiveerd door aankoop van een licentieabonnement en volledige activering van de softwareagent. Voor de licentie zijn abonnementen met verschillende looptijden beschikbaar.

Service is beperkt. Informeer bij Absolute voor beschikbaarheid buiten de VS. Bepaalde voorwaarden zijn van toepassing. Kijk voor meer informatie op: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
 Voor een pc met secured-core is een Intel® vPro®- of AMD Ryzen™ Pro-processor vereist of een Qualcomm®-processor met SD850 of hoger en systeemgeheugen van 8 GB of meer. Secured-core pc wordt ingeschakeld in de fabriek.
 De werkelijke watturen (Wh) van de accu verschillen per ontwerp. De accucapaciteit neemt gestaag af in verband met de houdbaarheid, de tijd, het gebruik, de omgeving, de temperatuur, de systeemconguratie, geladen apps, kenmerken,

voedingsbeheerinstellingen en andere factoren.
 Laadt de accu binnen 30 minuten op tot 50% als het systeem uit is of in stand-bymodus staat. Netvoedingsadapter met een minimumcapaciteit van 65 of 100 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.
 De beschikbaarheid kan variëren per land.
 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen afhankelijk van het land of de regio variëren. De service gaat in op de aanschafdatum van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor

meer informatie op http://www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van HP die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere
rechten. De algemene voorwaarden van HP en de HP garantie op je HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

 Op basis van US EPEAT®-registratie conform IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. De status verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.
 HP Wolf Security for Business vereist Windows 10 of hoger, bevat verschillende HP beveiligingsfuncties en is beschikbaar op HP Pro, Elite, RPOS en workstation producten. Zie de productgegevens voor de meegeleverde beveiligingsfuncties en het vereiste

besturingssysteem.
 HP Smart Support verzamelt automatisch de telemetrie die bij de eerste keer opstarten van het product nodig is om conguratiegegevens en statusgegevens op apparaatniveau te leveren en is op bepaalde producten voorgeïnstalleerd via HP Factory Conguration

Services. Je kunt het ook downloaden. Kijk voor meer informatie over het activeren of downloaden van HP Smart Support op http://www.hp.com/smart-support.

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

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten 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.
 
Intel, Core, Thunderbolt, Iris en Intel vPro zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.
Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. 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. USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum. SDXC is
een geregistreerd handelsmerk van SD-3C in de Verenigde Staten, andere landen of beide. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de U.S. Environmental Protection Agency. Alle
overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
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