
PROBOOK 4x0/4x5 G9

ELITEBOOK 6x0/6x5 G9

ELITEBOOK 8x0/8x5 G9
ELITEBOOK 1040 G9

DRAGONFLY G3

Moderne design til 
virksomheder i vækst 

Virksomhedssikkerhed og 
administration. 

Konfigurerbarhed og
fleksibilitet 

Alle bærbare kommer med ”long life” batteri. Garanti på batteri følger garantien på den bærbare.

*Gælder alle modeller, der ligger til åbent salg via vores distributører. Bygger du en kundespecifik model, kan du vælge blandt forskellige servicemodeller.    

HP Confidential. For use by HP or Partner with Customers under HP CDA only. © 2022 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. 

Guldstandarden for virksomheder 
Avancerede funktioner til virtuelle 

møder

Guldstandarden i 
særdeles let udgave

Unik og banebrydende

REFRESH

REFRESH

Aluminium A/C chassis

Administration m/ Intel vPro/
AMD DASH

Forbedrede videokonferencer 

Letteste og tyndeste

Alle væsentlige MIL-STD  
tests bestået

Smartcard læser

5G-forbindelse (kun Intel)

Quad højtalere

Globale serier

Integreret Sure Recover (option)

HP Auto Lock and Awake

HP Context Aware (kun Intel)

Thunderbolt (kun Intel)

Dynamisk AI styring af  
skærmindstillinger

Top Edge mikrofoner

Brancheførende sikkerhed
indbygget

Forbedret lyd med dedikerede 
forstærkere

OLED panel (option)
Super let vægt

NY ID
NY ID

NY ID

HARDWARE OPGRADERING
14”/15.6” aluminium chassis

Clamshell & x360
13/14/15.6” aluminium chassis

Clamshell
13/14/16” aluminum chassis  

Clamshell & x360
14” magnesium chassis

 Clamshell & x360
13.5” magnesium chassis

Clamshell

Intel og AMD Intel og AMD Intel og AMD Intel Intel

16:9 skærm 16:9 skærm 16:10  skærm 16:10 skærm 3:2 skærm

HD TNR kamera HD TNR kamera 5MP kamera 5MP kamera 5MP MIPI kamera

DDR4 hukommelse DDR4 hukommelse DDR5 hukommelse DDR5 hukommelse LPDDR5 hukommelse

Wi-Fi 6E WLAN / 4G WWAN (option) Wi-Fi 6E WLAN / 4G WWAN (option) Wi-Fi 6E WLAN / 5G WWAN (option) Wi-Fi 6E WLAN / 5G WWAN (option) Wi-Fi 6E WLAN / 5G WWAN (option)
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1 års afhentnings garanti 3 års onsite garanti + travel* (NB: Gælder også batteriet)



hpfokus.dk/itafdeling/LÆS MERE HER:

UDFORDRING:
Besværlig administration og 
gendannelse af PC’er.

LØSNING: HP SURE RECOVERY
HP Sure Recovery sikrer, at dit operativsystem gendannes hurtigt, 
sikkert og automatisk ved hjælp af kun en netværksforbindelse.  
Så minimerer du nedetid og kan genoptage driften hurtigst muligt. 
Du kan også vælge HP Sure Recover med Embedded Reimaging, 
så du kan gendanne dit operativsystem, når som helst og hvor som 
helst uden en netværksforbindelse.

3 UDFORDRING:
Fysiske angreb på enheder (computer adskilles eller 
systemkort undersøges) er en stigende bekymring, da 
værktøjerne til at udføre angrebene er blevet lettere 
tilgængelige.

LØSNING: HP TAMPERLOCK
HP TamperLock registrerer, hvis nogen åbner coveret på din  
notebook og slukker den. Ved næste opstart giver BIOS dig en 
advarsel om, at nogen har pillet ved din notebook. HP Tamper Lock 
kan beskytte dig mod fysiske angreb på din TPM chip, DMA og 
hukommelsesmoduler.

4

LØSNING: HP SURE RUN
HP Sure Run holder kritiske applikationer og processer kørende.  
Selv hvis malware prøver at lukke dem ned, er den optimeret til en 
ydeevne, så du kan foretage redigeringer overalt.

UDFORDRING:
Kritiske processer bliver lukket ned, når en 
enhed bliver kompromitteret.

7 UDFORDRING:
Vi arbejder i stigende grad i åbne kontormiljøer, og flere 
arbejder væk fra kontoret. 90% af alle forsøg på visuel 
hacking er succesfulde.

LØSNING: HP SURE VIEW
HP tilbyder mulighed for indbygget elektronisk privacy filter i mange 
af vores professionelle notebooks, så brugerne ikke risikerer at 
blive kigget over skulderen (visuel hacking), når de arbejder i åbne 
og offentlige rum.

8

UDFORDRING:
Ansatte opdaterer ikke deres BIOS kontinuerligt, hvilket 
skaber mulige huller i sikkerheden.

LØSNING: HP SURE ADMIN
HP Sure Admin eliminerer behovet for et BIOS kodeord i klar tekst.  
Ved at oprette og låse BIOS med en digital signatur kan IT-afdelin-
gen administrere BIOS-indstillinger sikkert og nemt over et net-
værk, uden at videregive BIOS kodeordet til brugere og helpdesk.

2UDFORDRING:
PC’er er i stigende grad mål for  
malware angreb.

LØSNING: HP SURE START
Firmware-angreb kan lamme din pc. Få konstant beskyttelse med 
verdens første og eneste selvreparerende BIOS. Med op til 5.3GHz 
max turbo frekvens gendanner HP Sure Start automatisk din BIOS 
efter angreb.

1

UDFORDRING:
Det er tidskrævende og dyrt at slette harddisken, når 
PC’ere skal bortskaffes eller gives videre. Det øger 
risikoen for, at data falder i de forkerte hænder.

LØSNING: HP SECURE ERASE
Et avanceret datasletningsværktøj, som er bygget direkte ind i BIOS 
på vores professionelle maskiner i Pro og Elite serierne. Gør det 
nemt og sikkert for jer at slette data på harddisken, når PC’en skal 
bortskaffes. 

9 UDFORDRING:
Ved oprettelse af nyt Image kan det være udfordrende 
at konfigurere alle sikkerheds- BIOS-, hardware- og 
softwareindstillinger ens for samtlige PC’er på tværs af 
virksomheden og sørge for, at de altid er opdaterede.

LØSNING: HP MANAGEBILITY 
INTEGRATION KIT (MIK)
Hvis I bruger Microsoft SCCM og HP PC’er, har vi den perfekte 
løsning på, hvordan I styrer BIOS-settings og HP’s unikke Security 
Stack-indstillinger som fx HP Sure Run og Sure Recover.

10

UDFORDRING:
Der udvikles over 350.000 nye malwarevarianter hver 
eneste dag, hvilket gør det svært for almindelige  
antivirusprogrammer at holde trit med udviklingen.

LØSNING: HP SURE SENSE
HP Sure Sense er revolutionerende, fordi det bygger på kunstig 
intelligens. Med patenterede deep learning-algoritmer og avanceret 
neuralnetværksteknologi, opdages nye typer malware øjeblikkeligt 
og beskytter dermed mod hidtil ukendte angreb.

5 UDFORDRING:
Der er et stigende antal af phising angreb rettet mod 
virksomheder, eftersom det har vist sig at være en af de 
mest effektive indgange til virksomhedens infrastruktur 
og IP.

LØSNING: HP SURE CLICK
Med HP Sure Click kan du beskytte din PC mod phising fra  
websteder og pdf-filer, som er inficeret med malware, ransomware 
eller virus. Hver enkelt fane i browseren bliver åbnet som en isoleret 
fane, hvilket betyder, at angreb ikke kan sprede sig til resten af PC’en 
og dermed netværket i din virksomhed.

6

THE WOLF FOR BUSINESS 
PC SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER10


