
 
 

 

Especificações técnicas 

HP EliteBook Folio 1040 G1  

 

 

 
A HP recomenda o Windows. Transporte menos. Faça mais. 

• Com apenas 15,9 mm de espessura, é o nosso EliteBook mais fino já feito. Escolha entre um 
monitor HD+ ou FHD5 de 3 mm com toda a mobilidade que você espera de um Ultrabook.™ 

• Participe de videoconferências, treinamentos com base na Web ou transmissões de vídeo7 com 
excelente qualidade de áudio. O DTS Studio Sound permite que você compartilhe áudio nítido e 
potente diretamente dos alto-falantes de seu notebook. 

• Faça mais com pouca luz e se preocupe menos com pequenos derramamentos de líquido 
acidentais, com o teclado resistente a derramamento de líquido. 

Segurança em que você pode confiar. 
• O HP Sure Start restaura a produtividade e reduz chamadas de help desk de TI no caso de um 

ataque ou corrupção de BIOS.  

• Mantenha a produtividade alta e as paralisações baixas, com os recursos automatizados do HP 
BIOSphere.8 

• Proteja dados, dispositivos e identidades com o descomplicado portfólio HP Client Security9, 
incluindo o HP Drive Encryption3, o HP Device Access Manager com Just in Time Authentication e 
o HP Secure Erase.10 

• O HP Trust Circles11 protege seus dados ao garantir que apenas contatos aprovados possam 
acessar arquivos críticos. 

• Um leitor de impressões digitais6 e um leitor de Smart Card integrado6 ajudam a manter sua 
identidade segura. E o chip de segurança TPM embutido mantém os seus dados criptografados. 

 Uma usina de produtividade. 
• Comece a trabalhar em segundos, com uma unidade de estado sólido. Desfrute da capacidade de 

resposta da quarta geração de processadores Intel® Dual-Core™.13 

• Acesse a Internet, redes corporativas e e-mails em mais locais em todo o mundo com o HP 
Mobile Broadband opcional integrado, incluindo 3G e 4G LTE.14 

• Use a base de expansão lateral HP UltraSlim opcional6 para se conectar a acessórios e 
impressoras sem a complicação de conectar componentes individuais. 

• Desfrute do novo touchpad HP para vários gestos, que permite que você use gestos semelhantes 
aos que você usaria em um smartphone ou tablet. 

• Bateria com duração de até 9 horas e 45 minutos.4 

Este elegantemente projetado  
HP EliteBook é nosso Ultrabook™ 
empresarial mais fino até hoje.1 O 
HP Elitebook Folio 1040 é repleto 
de recursos de classe empresarial, 
como capacidade de acoplamento 
e segurança de primeiro nível, para 
ajudar a mantê-lo produtivo e 
proteger seus dados. 
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 Durável e confiável. 
• Projetado para passar pelo teste MIL-STD 810G15 e resistir a condições extremas, o HP EliteBook 

Folio Series passa por diagnósticos completos e no mínimo 115.000 horas de testes. 
 

Especificações de hardware 

Nome do produto HP EliteBook Folio 1040 G1 Notebook PC 

Sistemas operacionais Pré-instalado: 
Windows 8.1 Pro 6412 
Windows 8.1 6412 
Windows 7 Professional (disponível por meio de direitos de downgrade do Windows 8.1 Pro)2 
Windows 7 Professional 3216 
Windows 7 Professional 6416 
Windows 7 Home Premium 3216 
Windows 7 Home Premium 6416 
FreeDOS 
SUSE Linux Enterprise 

Processador Intel® Core™ ULT i7, i513 

Chipset Mobile Intel® QM87 

Memória SDRAM DDR3L, 1.600 MHz, até 8 GB17 

Armazenamento 
interno 

Unidade de estado sólido de 128/180/256 GB18 

Monitor HD+ de 14” na diagonal, antirreflexo, SVA (1.600 x 900)5  
FHD de 14” na diagonal, antirreflexo, UWVA (1.920 x 1.080) 
FHD de 14” na diagonal, com toque, antirreflexo, UWVA (1.920 x 1.080) (disponível em março de 2014) 

Placa de vídeo Intel® HD5 Graphics 4400 
Intel® HD5 Graphics 5000 

Sistema audiovisual Áudio HD com DTS Studio Sound 
Dois alto-falantes estéreos integrados 
Conjunto de dois microfones integrado no monitor  
Webcam opcional6 HD5 de 720p 

Suporte à conexão sem 
fio 

WLAN: 
Intel® 802.11 a/b/g/n (2x2)19 
Combo Intel® 802.11 a/b/g/n (2x2) com Bluetooth® v4.0 19 
Combo Intel® 802.11 a/b/g/n (2x2) AC com Bluetooth® v4.0 19,6 
WWAN: 
HP lt4111 LTE/EV-DO/SHPA+ Mobile Broadband Module19,6 
HP lt4112 LTE/HSPA+ Mobile Broadband Module19,6 
HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband Module19,6 

Comunicações Conexão de rede Intel® I218LM Gigabit 

Portas e conectores Uma USB 3.0, uma USB 3.0 para carga, DisplayPort 1.2, um conjunto de fone de ouvido/microfone, conector de acoplamento lateral, 
conector de alimentação 

Slots de expansão O leitor de cartão Micro-SD suporta SD, SDHC, SDXC 

Dispositivo de entrada Teclado de tamanho normal resistente a derramamento de líquidos com iluminação auxiliar, ForcePad, dois botões independentes 
(ativar/desativar WLAN, silenciar alto-falante) 

Software  
(SO Windows somente) 

Comprar o Office, HP Connection Manager (Windows 7), HP Wireless HotSpot21, HP Mobile Connect (somente EMEA),  
HP PageLift (apenas sistemas Windows 8.1), HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP ePrint22 

Segurança HP Client Security, HP Fingerprint Reader, slot de trava de segurança 

Dimensões 
(l x p x a) 

13,31" x 9,19" x 0,63" 
33,8 x 23,35 x 1,59 cm 

Peso A partir de 1,49 kg (3,3 lb) 
O peso varia conforme a configuração  

Alimentação Bateria  de polímero de longa duração de seis células (42 Wh) 
adaptador de CA Smart de 45 W, adaptador de CA Smart EM de 65 W, adaptador de CA Smart Slim de 65 W 

Soluções de expansão Base de expansão lateral HP UltraSlim opcional6  

Garantia Limitada, com opções de três anos e de um ano disponíveis; outras opções disponíveis com serviços HP Care Pack 20  opcionais6, 
dependendo do país; 1 ano de garantia limitada para bateria principal; Os serviços HP Care Pack20  opcionais6  são contratos de serviço 
estendidos que vão além das garantias padrão.  
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1.  16,1% mais fino e 7,3% mais leve do que o HP EliteBook Folio anterior. 
2. Este sistema é pré-instalado com o software 7 Pro e também vem com uma licença e mídia para o software Windows 8 Pro. Somente é 

permitido usar uma versão do software Windows por vez. Para mudar de versão, você deverá desinstalar uma versão e instalar a outra. Você 
deve fazer backup de todos os dados (arquivos, fotos etc.) antes de desinstalar e instalar sistemas operacionais, a fim de evitar sua perda. 

3. Requer Windows. Os dados estão protegidos antes do login no Drive Encryption. Desligar o PC ou colocá-lo em estado de hibernação faz com 
que o usuário saia do Drive Encryption e evita acesso aos dados.  

4.  Testes do Windows 8.1 conduzidos pela HP consistindo na descarga total da bateria ao executar, simultaneamente, uma série de scripts de 
produtividade em relação aos seguintes aplicativos (que podem ou não estar incluídos com seu determinado produto): Adobe® Acrobat Reader 
7.0, Adobe® Illustrator® CS2, Adobe® Photoshop® CS2, Apple® QuickTime 7.1, InterVideo® WinDVD® 8, Macromedia® Flash 8, Microsoft® Office® 
2003 Pro, Microsoft® Project 2003 e WinZip® 10.0. Antes dos testes, o sistema foi totalmente carregado, o brilho do monitor definido como 60 
nits, a conexão sem fio foi desativada, e o esmaecimento automático, a suspensão, a hibernação e todos os outros programas, utilitários e 
serviços não essenciais para a execução do sistema do computador ou teste de duração da bateria foram desativados. A duração da bateria 
varia de acordo com o modelo, a configuração, os aplicativos carregados, os recursos, a utilização, a funcionalidade sem fio e as configurações 
de gerenciamento de energia do produto. A capacidade máxima da bateria diminuirá naturalmente com o passar do tempo e com a utilização. 

5.  É necessário conteúdo de alta definição (HD) para a exibição de imagens em alta definição.  
6. Vendido separadamente ou como um recurso opcional. 
7.  Necessário acesso à Internet.  
8. Os recursos HP BIOSphere podem variar, dependendo da plataforma e da configuração do computador.   
9. Requer Windows. 
10.  Para os métodos descritos na Publicação Especial 800-88 do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. 
11.  O HP Trust Circles Standard, quando incluído, permite até cinco Trust Circles com até cinco contatos em cada Trust Circle. Trust Circles 

Professional opcional é necessário para um número irrestrito de Trust Circles e contatos de membros. O Trust Circles Reader está disponível 
para permitir que um contato participe de um Trust Circle convidado. Requer Windows.  

12.  Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem requerer hardware, drivers e/ou softwares 
atualizados e/ou adquiridos separadamente para aproveitar por completo as funções do Windows 8.1. Acesse microsoft.com.  

13.  A tecnologia Multi-Core foi projetada para melhorar o desempenho de certos produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicativos 
necessariamente se beneficiarão com o uso dessa tecnologia. A arquitetura Intel® de computação de 64 bits requer um sistema de computador 
com um processador, chipset, BIOS, sistema operacional, drivers de dispositivo e aplicativos compatíveis com a arquitetura Intel® 64. Os 
processadores não funcionam (incluindo operação de 32 bits) sem BIOS compatível com a arquitetura Intel® 64. O desempenho varia conforme 
suas configurações de hardware e software. A numeração Intel® não representa uma medida de desempenho superior. 

14.  O uso de banda larga requer contrato de serviço adquirido separadamente. Verifique com o provedor de serviços a disponibilidade e a cobertura 
em sua área. As velocidades de conexão variam em virtude do local, do ambiente, das condições da rede e de outros fatores. Compatibilidade 
4G com HSPA+ e LTE. 

15.  A realização do teste MIL-STD está pendente e não tem o propósito de demonstrar adequação aos contratos do Departamento de Defesa dos 
EUA ou a uso militar. Os resultados do teste não são garantia de desempenho futuro sob essas condições de teste. 

16. Esse sistema pode requerer hardware atualizado e/ou adquirido separadamente para aproveitar por completo as funções do Windows 7. Nem 
todos os recursos estão disponíveis em todas as edições do Windows 7. Consulte windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home 
para obter mais detalhes. 

17.  As capacidades máximas de memória levam em conta os sistemas operacionais Windows de 64 bits ou o Linux. Com sistemas operacionais 
Windows de 32 bits, a memória acima de 3 GB pode não estar totalmente disponível devido a requisitos de recursos do sistema. 

18.  Para discos rígidos e unidades de estado sólido, GB = 1 bilhão de bytes. TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade real formatada é menor. Até 16 GB 
(para Windows 7) de sistema e disco de até 30 GB (para Windows 8.1) são reservados ao software de recuperação do sistema. 

19.  Ponto de acesso sem fio e serviço de internet necessários e não incluídos. A disponibilidade de pontos de acesso sem fio públicos é limitada. 
20.  Os níveis de serviço e tempos de resposta para os HP Care Packs podem variar de acordo com sua localização geográfica. O serviço tem início na 

data da compra do hardware. Restrições e limitações se aplicam. Para mais detalhes, visite hp.com/go/cpc.  
21.  O aplicativo hotspot sem fio requer uma conexão de Internet ativa e um plano de dados adquirido separadamente. Enquanto o HP Wireless 

Hotspot estiver ativo, aplicativos no dispositivo continuarão a funcionar e usarão o mesmo plano de dados que o hotspot móvel. O uso de dados 
do hotspot sem fio pode incorrer custos adicionais. Fale com seu provedor de serviços para obter detalhes sobre o plano. Requer Windows 8.1. 

22.  Requer conexão de Internet para a impressora HP habilitada para Web e registro na conta HP ePrint (para obter uma lista de impressoras 
qualificadas, documentos suportados e tipos de imagens e outros detalhes sobre o HP ePrint, acesse hp.com/go/eprintcenter). Requer módulo 
de banda larga opcional. O uso de banda larga requer contrato de serviço adquirido separadamente. Verifique com o provedor de serviços a 
disponibilidade e a cobertura em sua área. Taxas de uso ou planos de dados adquiridos separadamente poderão ser aplicáveis. O tempo para 
impressão e as velocidades de conexão podem variar. 

 

 

 

Para obter mais informações, acesse 
hp.com.br 

       

Compartilhar com colegas 

 

Avalie este documento 

 

© 2014  Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias 

para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação 

contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais 

contidos neste documento. Adobe é marca comercial da Adobe Systems Incorporated. Bluetooth é uma marca comercial pertencente a seu proprietário e 

usada sob licença pela Hewlett-Packard Company. Intel e Intel Core são marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. 

Todas as marcas comercias são de propriedade de seus respectivos donos.  

4AA5-0165PTL, janeiro de 2014  
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