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Inleiding
Met 60% van de medewerkers die werken buiten de kantoormuren, helpt het Sure View 
geïntegreerde privacyscherm van HP gebruikers om vanuit elke locatie vol vertrouwen 
te werken zonder het gevaar dat gegevens op het scherm worden blootgesteld aan 
nieuwsgierige blikken. HP Sure View maakt komaf met de noodzaak om bijkomende 
middelen te moeten meenemen om gevoelige informatie te beschermen. Gebruikers 
drukken gewoon op de toetsen fn+F2 (of F2) om de pc direct in privacymodus te zetten, 
waardoor de inkijkhoek kleiner wordt en anderen dus moeilijker mee kunnen kijken naar 
informatie op het scherm. Deze functie is beschikbaar op het moment van aankoop als 
optie bij de HP EliteBook 840 G3/G4, HP EliteBook 1040 G3 en HP EliteBook x360 1030 G2.

Het instellen, inschakelen en uitschakelen van privacy  
op uw HP EliteBook LCD
Privacymodus in-/uitschakelen

• Om de privacymodus in te schakelen, drukt u op de toetsen fn+F2 (of F2 voor x360 1030).

• De witte LED op de F2-toets zal oplichten als de privacymodus AAN staat.

• Om de privacymodus uit te schakelen, drukt u op de toetsen fn+F2 (of F2 voor x360 1030).

• Als de privacymodus UIT is, brandt er geen LED.

Snel inschakelen van het hoogste privacyniveau

•  Als de privacymodus in eerste instantie uit is, kunt u met de toetsen fn+p de privacymodus inschakelen en wordt het privacyniveau op 
maximaal ingesteld.

•  Als de privacymodus in eerste instantie aan is, kunt u met de toetsen fn+p de privacymodus op maximum instellen.

• De witte LED op de F2-toets zal oplichten als de privacymodus AAN staat.

• Om de privacymodus uit te schakelen, drukt u op de toetsen fn+F2 (of F2 voor x360 1030).

Instellen van het privacyniveau – HP EliteBook 840 G3/G4, 1040 G3

•  Om het privacyniveau te verhogen, drukt u op de toetsen fn+f5 totdat het gewenste niveau bereikt is.  
Dit is handig in donkere omgevingen.

•  Om het privacyniveau te verlagen, drukt u op de toetsen fn+F6, totdat het gewenste niveau bereikt is.  
Dit is handig in omgevingen met meer licht.

• Het systeem onthoudt het laatst gebruikte privacyniveau.

Instellen van het privacyniveau – HP EliteBook x360 1030 G2

•  Om het privacyniveau te verhogen, drukt u op de toets f3 totdat het gewenste niveau bereikt is.  
Dit is handig in donkere omgevingen.

•  Om het privacyniveau te verhogen, drukt u op de toets f4 totdat het gewenste niveau bereikt is.  
Dit is handig in omgevingen met meer licht.

• Het systeem onthoudt het laatst gebruikte privacyniveau.
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Introduction

With 60% of employees taking their work outside of office walls, HP Sure View 
integrated privacy screen helps users work confidently from any location 
without fear of data on the screen being exposed to prying eyes. HP Sure View 
eliminates the need to carry additional tools to guard sensitive information� 
Users simply press the fn+F2 (or F2) key to immediately transition the PC to 
privacy mode, which reduces off-angle viewing capability, making it difficult for 
others to view information on the screen�This feature is available at the time of 
purchase as an option with the HP EliteBook 840 G3/G4, HP EliteBook 1040 G3, 
and HP EliteBook x360 1030 G2�

Feature Controls
Enable/Disable Privacy Mode
• To enable privacy mode, press fn+F2 (or F2 for x360 1030) keys�

• The white LED on the F2 key will illuminate when privacy mode is ON�  

• To disable privacy mode, press fn+F2 (or F2 for x360 1030) keys�

• No LED will be visible when privacy mode is OFF�

Quickly Enable Highest Privacy Level
• If privacy mode was originally off, pressing fn+p keys enables privacy mode and sets the privacy level to maximum.

• If privacy mode was originally on, pressing fn+p keys sets the privacy level to maximum�

• The white LED on the F2 key will illuminate when privacy mode is ON�

• To disable privacy mode, press fn+F2 (or F2 for x360 1030) keys�

Setting Privacy Level – HP EliteBook 840 G3/G4, 1040 G3
• To increase the privacy level, press fn+f5 keys until the desired level is achieved� This is useful in darker environments�

• To decrease the privacy level, press fn+f6 keys until the desired level is achieved� This is useful in brighter environments�

• The system will remember the last used privacy level�

f2 f3 f4 f5 f6

LEDfn + f2 fn + f5 fn + f6

Setting Privacy Level – HP EliteBook x360 1030 G2
• To increase the privacy level, press f3 keys until the desired level is achieved� This is useful in darker environments�

• To decrease the privacy level, press f4 keys until the desired level is achieved� This is useful in brighter environments�

• The system will remember the last used privacy level�

f2 f3 f4 f5 f6

LED f3 f4 f2
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Technologische samenvatting
Design

HP Sure View gebruikt een uniek systeem en unieke LCD-module om de regeling van privacyfuncties mogelijk te maken. De technologie 
bestaat uit drie belangrijke onderdelen. Deze drie delen zijn ontworpen om als een geheel samen te werken om zo een privacy-oplossing te 
bieden binnen het systeem.

• Gepatenteerde achtergrondverlichting

• 3M™ Light Control Film [HP EliteBook 840 G3/G4, 1040 G3] of Gepatenteerd Panel [HP EliteBook x360 1030 G2]

• Hardware op systeemniveau & logische besturing

Afbeelding 1 geeft een kijkje in de unieke panelarchitecturen die gebruikt worden om de kijkhoek te regelen. 

Afbeelding 1a. Verlichtingsbesturing – HP EliteBook 840 G3/G4, 1040 G3 

Afbeelding 1b. Verlichtingsbesturing – HP EliteBook x360 1030 G2

Met HP Sure View AAN richt de gepatenteerde 
achtergrondverlichting zich op een lichtbron via de lichtregelfilm 
naar het midden van het scherm waardoor een kijkkegel 
(geïllustreerd in figuur 4) wordt gecreëerd die de scherminhoud 
gemakkelijk zichtbaar maakt voor wie recht voor de laptop zit.

Met HP Sure View UIT gebruikt de gepatenteerde 
achtergrondverlichting twee lichtbronnen om licht over alle delen 
van het scherm te verspreiden waardoor de scherminhoud vanuit 
elke positie gemakkelijk zichtbaar is.

Met HP Sure View AAN past de panelektronica de LC-
molecuulstructuur zodanig aan dat de contrastverhouding in de 
horizontale richting wordt verminderd waardoor een kijkkegel 
(geïllustreerd in figuur 4) wordt gecreëerd die de scherminhoud 
gemakkelijk zichtbaar maakt voor wie recht voor de laptop zit.

Met HP Sure View UIT werkt de panelelektronica normaal 
waardoor de scherminhoud vanuit elke positie gemakkelijk 
zichtbaar is.
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FIGURE 1A
LIGHTING OPERATION – HP ELITEBOOK 840 G3/G4, 1040 G3

Privacy AAN: Licht gericht op het midden van het scherm Privacy UIT: Licht verspreid over display

3m lichtregelfilm

Gepatenteerde achtergrondverlichting

3M lichtregelfilm

Gepatenteerde achtergrondverlichting

Aangepaste LC-
uitlijning

Verminderd horizontaal 
contrast, 
smalle kijkhoek

Privacy UIT: Normale LC-werkingPrivacy AAN: Normale LC-werking

Gepatenteerde 
achtergrondverlichting

Normale LC-uitlijning

Normaal contrast, 
brede inkijkhoek

Gepatenteerde 
achtergrondverlichting

FIGURE 1B
LIGHTING OPERATION – HP ELITEBOOK X360 1030 G2
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Afbeelding 2. Weergave van de privacy-ervaring op de HP EliteBook-producten. 

HP EliteBook 840 G3/G4, 1040 G3

HP EliteBook x360 1030 G2

Prestaties en weergavegebied van privacymodus

HP Sure View-technologie verlaagt de kijkhoek in het privacygebied, gedefinieerd als buiten de kijkhoek van 90 graden van de gebruiker 
(zoals te zien in afbeelding 4). Afbeelding 3 toont het niveau van bereikbare privacy als een functie van de kijkpositie van de gebruiker en in 
vergelijking met het weergavegebied van de deelmodus (als HP Sure View uitgeschakeld is). Omdat de kijkhoek van de gebruiker verder van 
de middenas verschuift, wordt het privacyniveau verhoogd en wordt het scherm moeilijker om lezen. Afbeelding 3 toont ook het bredere en 
beter zichtbare weergavegebied bij de deelmodus.

Afbeelding 3a. Privacy en non-privacy weergavegebieden – HP EliteBook 840 G3/G4, 1040 G3 
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Afbeelding 3b. Privacy en non-privacy weergavegebieden – HP EliteBook 840 G3/G4, 1040 G3 

Afbeelding 4. Kijkhoek gebruiker vs minimaal privacygebied 6
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FIGURE 3B
PRIVACY AND NON-PRIVACY VIEWING REGIONS – HP ELITEBOOK X360 1030 G2 
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Sign up for updates 
hp.com/go/getupdated

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP 
products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as 
constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

4AA7-0146ENW, May 2017

Share with colleagues

Battery Life
Battery life in general will vary by platform and system configuration. The same is true with HP Sure View. To better 
understand platform specific battery life, please refer to the individual program QuickSpecs.

Benefits of HP Sure View
HP Sure View was developed for users that value instant privacy and security while on the go. Key benefits of HP Sure 
View include:

• Always available solution that is built into the display and never needs replacing

• Convenient to enable and disable privacy with the touch of a button 

• Easily share screen content with colleagues without needing to remove an external privacy filter

45o 45o

45o45o

0o

FIGURE 4 
USER VIEWING CONE VS MINIMUM PRIVACY REGION



Batterijduur

De batterijduur zal in het algemeen variëren per platform en systeemconfiguratie. Dat geldt ook voor HP Sure View. Raadpleeg het 
afzonderlijke programma QuickSpecs voor een beter inzicht in de levensduur van de platformspecifieke batterijgebruik.

Voordelen van HP Sure View

HP Sure View is ontwikkeld voor gebruikers die onmiddellijke privacy en beveiliging waarderen terwijl ze onderweg zijn. Belangrijke voordelen 
van HP Sure View zijn:

• Altijd beschikbare oplossing die is ingebouwd in het scherm en nooit vervangen hoeft te worden

• Eenvoudig om privacy aan en uit te schakelen met de druk op een knop

• Deel gemakkelijk scherminhoud met collega’s zonder een externe privacyfilter te moeten verwijderen

Meer informatie 
hp.com/go/computersecurity

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De enige 
garantie voor HP-producten en -diensten is vastgelegd in de uitdrukkelijke garantieverklaring bij de betreffende producten en diensten. Niets in dit 
document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies in dit materiaal. 

4AA7-3167NLNL, Mei 2018
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