Datasheet

HP Elite c1030 Chromebook
Unieke, veilige en professionele cloudproductiviteit

Blijf groeien met de HP Elite c1030
Chromebook. Deze heeft een duurzaam,
ultradun ontwerp, verbeterde draadloze
verbindingen, een optioneel geïntegreerd
3:2-privacyscherm1 en snelle
inlogmogelijkheden via de ingebouwde
vingerafdruksensor voor uw werk in de cloud
en onderweg.

Prachtig vervaardigd voor een ongelooflijke Chrome OS-ervaring
De Chromebook van de toekomst is hier met een prachtig 13,5 inch diagonaal 3:2-WUXGA+-scherm met smalle rand, geoptimaliseerd voor
internet, een ultradun aluminium ontwerp van 360° met tabletmodus en een optionele actieve USI-pen2 die aanvoelt alsof u op papier schrijft.
Beveiliging en duurzaamheid van bedrijfsniveau
Controleer eenvoudig wat u deelt met een optioneel geïntegreerd privacyscherm1, een ingebouwde privacyschakelaar voor de webcam en
beveilig Chrome OS. Geen downtime meer door schade met een veerkrachtig ontwerp dat MIL-STD 810H-tests 3 ondergaat.
Ontworpen voor krachtige productiviteit en continue samenwerking
Profiteer van een krachtige een Intel®-processor tot de 10e generatie om aan meetings deel te nemen en in de cloud te multitasken in
verschillende tabbladen.4 U hebt toegang tot gegevens, werkt in real time samen en kunt vrijwel overal verbinding maken met HP Extended
Range Wireless LAN5 en optioneel LTE.6
Zorg dat mensen niet meer ongewenst kunnen meelezen op uw scherm dankzij het optionele HP Sure View Reflect. Dit vermindert het
zichtbare licht wanneer het scherm vanaf de zijkant wordt bekeken, zodat het scherm er donker uitziet en onleesbaar is.1
Maak het scherm van uw webcam zwart met de handige privacyschakelaar aan de zijkant van het toetsenbord.
Sla de wachtwoorden over en log snel en simpel in met de geïntegreerde vingerafdruksensor.
Werk zonder zorgen met de meerlaagse beveiliging van Chrome OS, inclusief automatische updates tot en met juni 2028, virusbescherming,
sandboxing, encryptie en Verified Boot.7
Besteed meer tijd aan het afronden van uw werk in plaats van het zoeken naar een stopcontact met een lange levensduur van de accu en HP
Fast Charge, waarmee de accu binnen 90 minuten tot 90% wordt opgeladen.8
Profiteer van hogere snelheden en meer stabiliteit op drukke netwerken met 2x2 Wi-Fi 6 draadloos en HP Extended Range Wireless LAN.5,9
Implementeer een schadebestendig ontwerp dat gebouwd is om lang mee te gaan. Deze ondergaat MIL-STD 810H-tests en heeft Corning®
Gorilla® Glass 3, een toetsenbord dat bestand is tegen morsen tot 350 ml (12 oz) water en IR-warmtebesturing om oververhitting van de CPU te
voorkomen.3,10
Verminder uw koolstofvoetafdruk met een Chromebook die een voorkant heeft van 75% gerecycled aluminium en gerecyclede materialen op
het toetsenbord, de speaker en de verpakking.
Gebruik de optionele actieve USI-pen voor hoge prestaties om snel en intuïtief aantekeningen te maken en het scherm te ervaren alsof u op
papier schrijft. Bevestig deze magnetisch aan uw Chromebook om hem in de buurt te houden. U kunt hem eenvoudig opladen via USB-C®.2
Laad uw Chromebook en USB-C®-accessoires op met twee USB-C®-poorten. Breid uit naar een optioneel HP USB-C®-dock om verbinding met
een kabelnetwerk te maken en USB-A-accessoires te gebruiken.2
Op deze IT-investering zit standaardgarantie. Dat is wel zo prettig. Bescherm uzelf tegen onopzettelijke schade en schade wanneer u op reis
bent en profiteer van ondersteuning op de volgende werkdag en meer met de optionele HP Care-services.11
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HP Elite c1030 Chromebook Specificatietabel

Beschikbare
besturingssystemen

Chrome OS™ 64

Processorfamilie

10e generatie Intel® Core™ i7-processor (i7-10610U); 10e generatie Intel® Core™ i5-processor (i510310U); 10e generatie Intel® Core™ i3-processor (i3-10110U)

Beschikbare processors1,2,3

Intel® Core™ i7-10610U-processor met Intel® UHD-videokaart (1,8 GHz basisfrequentie, tot 4,9 GHz met
Intel® Turbo Boost-technologie, 8 MB L3-cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-10310U-processor met Intel®
UHD-videokaart (1,6 GHz basisfrequentie, tot 4,4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 6 MB L3-cache,
4 cores); Intel® Core™ i3-10110U-processor met Intel® UHD-videokaart (2,1 GHz basisfrequentie, tot 4,1
GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 4 MB L3-cache, 2 cores)

Maximum geheugen

16 GB DDR4-2666 SDRAM
Ingebouwd geheugen. Ondersteunt tweekanaalsgeheugen.

Interne opslag

128 GB tot 256 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD4

Scherm

34,3 cm (13,5 inch) WUXGA+ (1920 x 1280), touch, smalle rand, BrightView, 400 nits, 72% NTSC; 34,3 cm
(13,5 inch) WUXGA+ (1920 x 1280), touch, IPS, smalle rand, ontspiegeld, 1000 nits, 72% NTSC, HP Sure
View Reflect-geïntegreerd privacyscherm; 34,3 cm (13,5 inch) WUXGA+ (1920 x 1280), touch, smalle rand,
ontspiegeld, 400 nits, 72% NTSC 7,8,9

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® UHD grafische kaart7
(Ondersteunt HD-decodering, DX12 en HDMI 1.4b.)

Audio

Audio van Bang & Olufsen, twee stereoluidsprekers

Draadloze technologie

Intel® AX201 Wifi 6 (2x2) en Bluetooth® 5 combo, niet-vPro™; Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced cat 9 5,6
(Ondersteuning voor MU-MIMO en Chromecast)

Uitbreidingsslots

1 microSD (Ondersteunt SD, SDHC, SDXC.)

Poorten en connectoren

2 USB 3.1 Type-C® (oplaad- en video-ondersteuning, gegevensoverdracht, stroomlevering); 1 USB 3.1 Gen
1; 1 hoofdtelefoon/microfoon-combo; 1 HDMI 1.4b
(HDMI-kabel moet apart worden gekocht.)

Invoerapparaten

Morsbestendig, getextureerd, zilver Chrome-toetsenbord van standaard grootte met
achtergrondverlichting, in eiland-stijl10; Glazen clickpad met multi-touch bewegingsondersteuning, tikken
standaard ingeschakeld;

Camera

HD Privacy-webcam 7

Beveiligingsbeheer

Sleuf voor beveiligingsslot; Google H1-beveiligingschip; HP Sure View Reflect (optioneel)9,10

Vingerafdruklezer

Vingerafdruksensor

Voeding

45 W USB Type-C®-adapter; 65 W USB Type-C®-adapter14

Type batterij

HP Long Life 50 Wh lithium-ion polymeren, 4 cellen 13,19

Levensduur van de batterij

Tot 12 uur12

Afmetingen

29,5 x 21,7 x 1,61 cm (met BrightView-display); 29,5 x 21,7 x 1,67 cm (met ontspiegeld display)

Gewicht

Vanaf 1,33 kg (Het gewicht is afhankelijk van de configuratie.)

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per
land. Zie www.epeat.net voor de registratiestatus per land.16

Omgevingsspecificaties

Halogeenarm; TCO 8.0-gecertificeerd17

Garantie

3 jaar standaardgarantie op onderdelen en arbeid (3-3-0), afhankelijk van het land (upgrades leverbaar). 1
jaar garantie op de primaire batterij.
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HP Elite c1030 Chromebook
Accessoires en diensten (niet inbegrepen)

HP Prelude Pro Recycled rugzak

Pendel met een stijlvolle en duurzame rugzak die zorgvuldig ontworpen werd met het milieu
in het achterhoofd, en die met gerecycleerd materiaal1 is gemaakt. De HP Prelude Pro
Recycled Rugzak heeft veiligheidsfuncties aan boord zodat u in alle gemoedsrust uw
toestellen van en naar het werk kunt vervoeren, en verder. Flexibiliteit en draadloze
aansluitmogelijkheden op kantoor en onderweg.
Bestelnr.: 1X644AA

HP USB-C/A universeel dock G2

Ga snel aan de slag met slechts één enkele kabel van uw notebook-pc met USB-A- en USBC™1 naar uw schermen, apparaten en bekabeld netwerk met het flexibele, compacte HP USBC/A universele dock G2. Het dock wordt aangestuurd door DisplayLink en is compatibel met
notebook-pc's van HP, Apple®, Dell, Lenovo en andere merken.2 Flexibiliteit en draadloze
aansluitmogelijkheden op kantoor en onderweg.
Bestelnr.: 5TW13AA

HP E24d G4 FHD Advanced
dockingmonitor

Werk met plezier aan uw bureau met de overzichtelijke aansluitmogelijkheden van de HP E24d
G4 FHD Advanced dockingmonitor. Sluit uw dagelijkse accessoires aan op het display en voeg
vervolgens uw pc toe met slechts één USB-C™1-kabel. Laat IT op afstand HP apparaten
beheren vanaf elke plek in het netwerk via RJ-45.2,3 Flexibiliteit en draadloze
aansluitmogelijkheden op kantoor en onderweg.
Bestelnr.: 6PA50AA

HP 3 jaar onsite hardwaresupport op
volgende werkdag voor notebooks

U krijgt 3 jaar onsite hardwaresupport op de volgende werkdag door een door HP
gekwalificeerd technicus als het probleem niet remote kan worden verholpen.
Bestelnr.: UQ992E
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HP Elite c1030 Chromebook
Messaging, voetnoten
1 Het geïntegreerde HP Sure View privacyscherm is een optionele voorziening die bij aankoop moet worden geconfigureerd en die bedoeld is voor gebruik in liggende richting.
2 Wordt apart of als optie verkocht.
3 MIL-STD 810H-tests zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of defensiedoeleinden aan te tonen. Testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze

testomstandigheden. Voor onopzettelijke schade is een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack vereist.
4 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.
6 Gebaseerd op interne tests t.o.v. product van vorige generatie met 802.11ac WLAN-module.
6 De optionele functie moet bij aanschaf worden geconfigureerd.
7 Toegang tot internet is vereist en moet apart worden aangeschaft.
8 De accu wordt in 90 minuten opgeladen tot 90% als het systeem uit of in stand-bymodus staat, indien gebruikt met de meegeleverde stroomadapter en als er geen externe apparaten zijn aangesloten. Zodra de accu voor 90% is opgeladen,
gaat het opladen door op normale snelheid. De oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de tolerantie van het systeem.
9 Draadloos toegangspunt en internetservice moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.
10 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Voor onopzettelijke schade is een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack vereist.
11 Wordt apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Services variëren afhankelijk van de locatie. 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 servicevoorwaarden 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 uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.

Technische specificaties, voetnoten
1 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.
2 Processorsnelheid geldt voor de hoogste prestatiemodus; in batterij-optimalisatiemodus werken de processors met een lagere snelheid.
3 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.
4 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 8,1 GB is niet beschikbaar voor de gebruiker.
5 Een wireless access point en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
6 Chromecast moet apart worden aangeschaft.
7 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
8 Resoluties zijn afhankelijk van de monitor en de instellingen voor resolutie en kleurdiepte.
9 HP Sure View Reflection wordt apart of als optionele functie verkocht en moet bij aanschaf worden geconfigureerd.
10 Slot wordt apart verkocht.
12 Tests uitgevoerd door HP met Google Chrome OS power_LoadTest. De accuwerktijd varieert en de maximumcapaciteit neemt af in de loop der tijd, door gebruik en wanneer geoptimaliseerd opladen is ingeschakeld. Kijk op
http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing voor testgegevens.
13 Laadt de accu binnen 90 minuten op tot 90% als het systeem uit of op stand-by staat. Voedingsadapter met een minimumcapaciteit van 65 W vereist. Nadat de accu tot 50% is opgeladen, gaat het opladen door op normale snelheid. De
oplaadtijd kan ongeveer 10% afwijken, afhankelijk van de systeemtolerantie.
14 De beschikbaarheid varieert per land.
15 HP Care Services worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Services variëren afhankelijk van uw locatie. 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 toepasselijke HP-servicevoorwaarden, 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 garantie van HP op uw HP-product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
16 Op basis van US EPEAT®-registratie overeenkomstig IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status verschilt per land. Ga naar www.epeat.net voor meer informatie.
17 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde serviceonderdelen zijn niet altijd laag-halogeen.
18 De Google Drive-aanbieding is gekoppeld aan dit apparaat en is niet overdraagbaar. Niet beschikbaar bij Chrome Enterprise Upgrade-inschrijving. Als u het apparaat retourneert, vervalt de extra opslagruimte. Chrome OS™ 23 of later is
vereist om van dit aanbod gebruik te maken. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Meer informatie over terugbetalingen, verlenging, annulering en vervaldata van het opslagplan is beschikbaar op de website van Google:
support.google.com/chromebook/answer/2703646?hl=en.
19 De configuratie en laadcapaciteit van de accu zijn geoptimaliseerd om de accuwerktijd in de loop der tijd te verbeteren op basis van het oplaadpatroon en de temperatuur.
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