
Beschermd door HP Wolf Security
HP Wolf Pro Security Edition pc's combineren HP Sure
Click Pro met HP Sure Sense Pro door diepere
bescherming dan de standaardversies via een 1-jarige
of 3-jarige gebruikerslicentie met HP Support.  Dit
vormt een krachtige, enkelvoudige oplossing waarvoor
geen IT-beheerde pc-omgeving vereist is.

Dagelijkse bedrijfsprestaties
Verbeter prestaties met de nieuwste Intel®-
processor  en -videokaart , een lange accuwerktijd en
solid-state drives.

Ontworpen voor hybride werkstijlen
Compact en elegant ontwerp en de voordelen van
mobiliteit met de samenwerkingstools om de
teamproductiviteit te verhogen.

HP Sales Central

Specificaties

Besturingssysteem
Windows 11 Pro

Processorfamilie
12e generatie Intel® Core™ i7-processor

Processor
Intel® Core™ i7-1255U (tot 4,7 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB L3-cache, 10 cores, 12
threads) 1

Beheerfuncties
HP Client Management Script Library (download); HP Image Assistant (download); HP driverpakketten
(download); HP Client Catalog (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Power
Manager

Specificaties van het duurzaamheidseffect

HP ProBook 450 15,6 inch G9 notebook-pc Wolf Pro Security
Edition (6A181EA)
Actief sinds 13/05/2022

Overzicht
Belangrijke features in een modern ontwerp

De HP ProBook 450 laptop biedt groeiende bedrijven prestaties
van zakelijke kwaliteit, HP Wolf Security for Business , en
duurzaamheid in een compact ontwerp. Deze pc wordt
aangedreven door een Intel® processor  en beschermd met
voortdurend actieve beveiliging waarop je kunt vertrouwen.

De HP ProBook 450 laptop biedt groeiende bedrijven een
duurzame pc die is uitgerust met HP Wolf Security for
Business  en die prestaties van zakelijke kwaliteit levert in
een compact ontwerp.
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Laag-halogeen

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; Ingebouwde TPM 2.0
beveiligingschip (gecertificeerd voor common-criteria EAL4+ en FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start Gen7; HP
Wake on WLAN; HP Tamper Lock

Geheugen
16 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 16 GB)

Geheugenindeling (sleuven en grootte)
1 x 16 GB

Geheugenslots
2 SODIMM

Interne opslag
512 GB PCIe® NVMe™ SSD

Optischeschijfeenheid
Niet inbegrepen

Scherm
39,6 cm (15,6 inch) FHD (1920 x 1080), IPS, microranden, ontspiegeld, 400 nits, 72% NTSC

Schermformaat (diagonaal)
39,6 cm (15,6 inch)

Videokaart
Geïntegreerd

Grafische kaart (geïntegreerd)
Intel® Iris® Xᵉ-videokaart

Poorten
3 SuperSpeed USB Type-A met 5 Gb/s datasnelheid (1 opladen, 1 voeding); 1 SuperSpeed USB Type-C® met
10 Gb/s datasnelheid (USB-voeding, DisplayPort™ 2.1); 1 hoofdtelefoon/microfoon-combi; 1 netvoeding; 1
RJ-45; 1 HDMI 2.1b
(HDMI-kabel moet apart worden gekocht.)
3

Audiokenmerken
Twee stereospeakers, twee microfoons

Aanwijsapparaat
Clickpad met multi-touch bewegingsondersteuning, tikken standaard ingeschakeld

Toetsenbord
HP Premium toetsenbord – morsbestendig, optioneel backlit, standaard toetsenbord met numerieke toetsen

Draadloos
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) en Bluetooth® 5.2-combo (ondersteuning voor Gigabit-datasnelheden)

Voeding
HP Smart 45 W USB Type-C™-adapter

Type batterij
HP Long Life 51 Wh lithium-ion, 3 cellen

Energy Star-gecertificeerd
ENERGY STAR®-gecertificeerd

Minimum afmetingen (b x d x h)
35,94 x 23,39 x 1,99 cm

Gewicht
Vanaf 1,74 kg

UPC-nummer
(UUG) 196548709595; (UUZ) 196548709618

Meegeleverde software
HP Connection Optimizer; HP Hotkey-ondersteuning; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; myHP;
HP Privacy-instellingen; Touchpoint Customizer voor zakelijk gebruik; HP Notifications; HP QuickDrop; Tile-
app; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows 123, 24, 25



Garantie
1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De
algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. 1

Overzicht

1 Dit product wordt geleverd met een eenjarige (1) licentie voor HP Wolf Pro Security Edition, inclusief HP Sure Click Pro en HP Sure Sense Pro. De software
van HP Wolf Pro Security Edition is gelicentieerd onder de licentievoorwaarden van de HP Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (EULA) die kan worden
gevonden op https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16, en is als volgt gewijzigd: "7. Looptijd. Tenzij anderszins op een eerder
tijdstip beëindigd conform de voorwaarden van deze EULA, wordt de licentie voor de HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro en HP Sure Click Pro)
van kracht bij activering en blijft de licentie voor twaalf (12) maanden daarna geldig ("Initiële looptijd"). Aan het einde van de Initiële looptijd kunt u (a) een
verlenging van uw licentie voor de HP Wolf Pro Security Edition aanschaffen via HP.com, HP Sales of een HP Channel Partner, of (b) de standaard versies
van HP Sure Click en HP Sure Sense blijven gebruiken zonder extra kosten en zonder toekomstige software-updates of HP ondersteuning."

2 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. De nummering van Intel verwijst niet naar de kloksnelheid.

3 De Intel-processor en grafische opties moeten bij aankoop worden geconfigureerd.
4 Een draadloos toegangspunt en een internetabonnement zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn

beperkt beschikbaar. Wi-Fi 6 is achterwaarts compatibel met eerdere 802.11-specificaties. De specificaties voor Wi-Fi 6 (802.11ax) zijn voorlopig en nog niet
definitief. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de pc met andere
802.11ax-apparaten. Wi-Fi® met gigabitsnelheden is haalbaar met Wi-Fi 6 (802.11ax) bij de overdracht van bestanden tussen twee apparaten die
verbonden zijn met dezelfde router. Vereist een draadloze router, afzonderlijk aan te schaffen, met ondersteuning voor 160 MHz kanalen.

5 HP Wolf Pro Security Edition (inclusief HP Sure Click Pro en HP Sure Sense Pro) is vooraf geïnstalleerd beschikbaar op bepaalde SKU's en omvat, afhankelijk
van het gekochte HP product, een betaalde licentie van 1 of 3 jaar. De licentievoorwaarden van de HP Wolf Security Software - End User License Agreement
(EULA, Licentieovereenkomst voor eindgebruikers) zijn van toepassing op de licentie van de HP Wolf Pro Security Edition-software. Deze is te vinden op:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16, waarbij de EULA als volgt is aangepast: "7. Looptijd. Tenzij anderszins op een eerder
tijdstip beëindigd conform de voorwaarden van deze EULA, wordt de licentie voor de HP Wolf Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro en HP Sure Click Pro)
van kracht bij activering en blijft de licentie gedurende een termijn van twaalf (12) maanden of zesendertig (36) maanden (“Initiële looptijd”) geldig. Aan het
einde van de Initiële looptijd kun je (a) een verlenging van je licentie voor de HP Wolf Pro Security Edition aanschaffen via HP.com, HP Sales of een HP Channel
Partner, of (b) de standaard versies van HP Sure Click en HP Sure Sense blijven gebruiken zonder extra kosten en zonder toekomstige software-updates of
HP ondersteuning.”

6 HP Sure Click ondersteunt Microsoft® Internet Explorer en Chromium™. Ondersteunde bijlagen zijn onder meer bestanden van Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) en pdf-bestanden in leesmodus, mits Microsoft Office of Adobe Acrobat geïnstalleerd is.

7 HP BIOSphere Gen6 vereist Windows 10 en is beschikbaar op bepaalde HP Pro en Elite pc's. De functies zijn afhankelijk van het platform en de configuratie.

Specificaties

6 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 softwareconfiguraties.
Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.

7 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op
http://www.intel.com/technology/turboboost/.

23 Voor HP Support Assistant zijn Windows en internettoegang vereist.
24 HP QuickDrop vereist internettoegang en een pc met Windows 10 of hoger waarop de HP QuickDrop-app is geïnstalleerd 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
HP QuickDrop-app voor iOS.

25 Voor sommige functies van Tile is een optioneel abonnement op Tile Premium vereist. De Tile-app voor Windows 10 kan worden gedownload in de
Windows Store. De mobiele app kan in de App Store of in 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 batterij van de pc is opgeladen.

38 HP Care Packs worden apart verkocht. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van je land of regio. 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.

© 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 worden
meegeleverd. Niets mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in
dit document.
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