
Veri sayfası

HP ZBook Power 15,6 inç G8 Mobil İş
İstasyonu
Elinizin altında Pro sertifikalı güç

Artık inanılmaz derecede uygun bir fiyatla
profesyonel ZBook performansı ve
güvenliğine yükseltme yapabilirsiniz. Lider
yazılım uygulamaları için onaylanmış grafik
kartı gibi profesyonel sınıf bileşenler
sayesinde dayanıklı ama birinci sınıf bir
tasarımda üretkenliğinizi artırın.

*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

HP, iş için Windows 10 Pro işletim sistemini
önerir

Profesyonel iş akışlarının üstesinden gelin

NVIDIA RTX™ A2000 Dizüstü Bilgisayar GPU'su ile 3D modelleme iş yüklerinde fırtına gibi eserken aynı
zamanda Intel® Core™ i9 CPU'lar,  64 GB RAM ve çift 2 TB M.2 SSD'ler ile yavaşlamaları ortadan
kaldırın.  Ek olarak, ZCentral Remote Boost yazılımıyla uzaktan işbirliği kolaydır.

Sertifikalı, güvenli ve destekli.

Her gün kullandığınız profesyonel uygulamalar için onaylanmış, güvenli  ve servis verilebilir mobil iş
istasyonuyla içiniz rahat etsin. HP Sure Suite gelişmiş güvenlik özellikleri standarttır ve isteğe bağlı
yönetim araçları filo genelinde dağıtımı kolaylaştırır.

Birinci sınıf bir dokunuşla dayanıklı.

Dezenfekte edilebilir  tamamen alüminyum kasalı ve MIL-STD  testlerinden geçen bu dayanıklı
bilgisayar son derece sağlam yapısını birinci sınıf görünümüyle bir araya getirir. Dört kenarı dar
çerçeve ekran alanını en üst düzeye çıkarırken isteğe bağlı 4K UHD ekran proje detaylarını ortaya
çıkarır.

Windows 10 Pro  ve HP'nin işbirliği ve bağlantı teknolojisiyle performans veya güvenlikten ödün
vermeden dilediğiniz yerde çalışın.

NVIDIA RTX™ profesyonel GPU'lar profesyonellerin ihtiyacı olan performansı ve her yerde çalışma
esnekliğini kompakt form faktöründe sunar.

Adobe Premiere Pro® gibi karmaşık, çok iş parçacıklı uygulamaları ele alabilmek üzere tasarlanmış
11. nesil Intel® Core™ i9 işlemci  ile çoklu görevleri bir üst düzeye taşıyın ve yüksek çalışma hızlarıyla
Autodesk® 3ds Max® gibi tek iş parçacıklı uygulamalarda hızınızı artırın

Autodesk® ve Adobe® gibi önde gelen yazılım tedarikçileriyle birlikte, ISV sertifikası şartlarını
karşılaması ve üstün performans ve destek sunması için zorlu testlere tabi tutulmuştur.

Satın alınan tüm Z cihazlarıyla birlikte sunulan ZCentral Remote Boost yazılımıyla cihazınızın gücünü,
ekip arkadaşınıza uzaktan ödünç verebilirsiniz.

HP'nin güvenlik özellikleri birlikte çalışarak her zaman açık, her zaman çalışan ve dirençli bir savunma
hattı kurar. BIOS'tan tarayıcıya kadar, işletim sisteminin üzerinde ve altında bu sürekli gelişen
çözümler bilgisayarınızın tehditlerden korunmasına yardımcı olur.

Sistemi yeniden başlatmak için yönetici şifresi gerektirecek şekilde ayarlanabilen kurcalamaya karşı
kilitli izinsiz müdahale algılama sistemiyle birileri bilgisayarınızın kapağını açmaya çalışırsa bundan
haberdar olun.

Çevre gözetilerek tasarlanmış olan bu ZBook geri dönüştürülmüş okyanusa giden plastiklerden
üretilmiştir,  ambalajı plastik içermez ve güç tüketimi son derece verimlidir.

Yerleşik Tile™ entegrasyonu, kaybolmuş veya yanlış yere bırakılmış cihazınızı bulmanıza yardımcı
olur.

Işık hızında Thunderbolt™ 4  aktarımları ve iki harici 4K ekranı çalıştırma esnekliği için HP
Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu ile masaüstü bilgisayarınızda daha iyi fazla bağlantı seçeneği elde
edin.

4 TB'a  kadar yerel PCIe G4 depolamayla her yerde sınırlanmadan çalışın.
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HP ZBook Power 15,6 inç G8 Mobil İş İstasyonu Teknik Özellikler Tablosu

*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 64 – HP, iş için Windows 10 Pro önerir
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64 – HP, Windows 10 Pro işletim sistemini önerir.
FreeDOS 3.0

İşlemci ailesi 11. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci; 11. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci; 11. Nesil Intel® Core™ i9 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Core™ i5-11400H ile Intel® UHD Grafik Kartı (2,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,5 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 6
çekirdek); Intel® Core™ i5-11500H ile Intel® UHD Grafik Kartı (2,9 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,6 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek,
6 çekirdek), Intel® vPro® Teknolojisini destekler; Intel® Core™ i7-11800H ile Intel® UHD Grafik Kartı (2,3 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi
ile 4,6 GHz'e kadar, 24 MB L3 önbellek, 8 çekirdek); Intel® Core™ i7-11850H ile Intel® UHD Grafik Kartı (2,5 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost
Teknolojisi ile 4,8 GHz'e kadar, 24 MB L3 önbellek, 8 çekirdek), Intel® vPro® Teknolojisini destekler; Intel® Core™ i9-11900H ile Intel® UHD Grafik Kartı (2,5
GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,9 GHz'e kadar, 24 MB L3 önbellek, 8 çekirdek); Intel® Core™ i9-11950H ile Intel® UHD Grafik Kartı
(2,6 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,0 GHz'e kadar, 24 MB L3 önbellek, 8 çekirdek), Intel® vPro® Teknolojisini destekler

Yonga kümesi Intel® WM590

Maksimum bellek 64 GB DDR4-3200 ECC olmayan SDRAM 
3200 MT/s'ye varan aktarım hızları.

Bellek yuvaları 2 SODIMM; çift kanalı destekler

Dahili depolama
256 GB en fazla 2 TB PCIe® Gen3 NVMe™ M.2 SSD
512 GB en fazla 2 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
256 GB en fazla 512 GB PCIe® Gen3 NVMe™ M.2 SED SSD

Ekran boyutu (diyagonal, metrik) 39,6 cm (15,6")

Ekran

39,6 cm (15,6") diyagonal, FHD (1920 x 1080), dokunmatik, IPS, dar çerçeve, yansımasız, 250 nit, %45 NTSC; 39,6 cm (15,6") diyagonal, FHD (1920 x
1080), dokunmatik, IPS, dar çerçeve, yansımasız Corning® Gorilla® Glass 5, 250 nit, %45 NTSC; 39,6 cm (15,6") diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar
çerçeve, yansımasız, 400 nit, düşük güç, %100 sRGB; 39,6 cm (15,6") diyagonal, 4K UHD (3840 x 2160), IPS, dar çerçeve, yansımasız, 400 nit, düşük güç,
%100 sRGB 

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik: Intel® UHD Grafik Kartı
Bağımsız: NVIDIA® T1200 (4 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A2000 (4 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® T600 (4 GB GDDR6 ayrılmış)

Ses HP Ses Sistemi, çift stereo hoparlör, çift dizi dijital mikrofon, sesi açmak ve kısmak için işlev tuşları, birleşik mikrofon/kulaklık jakı, HD ses 

Genişletme yuvaları 1 akıllı kart okuyucu

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
Sol taraf: 1 RJ-45; 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 HDMI 2.0; 1 nano güvenlik kilidi yuvası
Sağ taraf: 1 güç konektörü; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; USB4 Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4, HP Uyku ve Şarj) ile 1
Thunderbolt™ 4; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj)

Giriş aygıtları HP Premium Sessiz Klavye, sıvı dökülmesine dayanıklı, tam boyutlu, arka aydınlatmalı, Programlanabilir Tuş ve sayısal tuş takımı içeren klavye; Hafifçe
vurma varsayılan olarak etkin, çoklu dokunma hareketi destekli Mylar tıklama paneli; Hareket destekli Microsoft Hassas Dokunmatik Yüzey;

İletişim LAN: Intel® I219-LM GbE, vPro®; Intel® I219-V GbE, vPro® olmayan ; WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) ve Bluetooth® 5 birleşimi, vPro®; Intel® Wi-Fi 6
AX201 (2x2) ve Bluetooth® 5 birleşimi, vPro® olmayan ; NFC Mirage WNC XRAV-1

Kamera 720p HD kamera; 720p HD IR kamera 

Yazılım
IE11 için Bing araması; Office Satın Alın; HP Hotkey Support; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Yazılımı; HP Destek
Asistanı; HP JumpStart; Yerel Miracast desteği; HP Connection Optimizer; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP Gizlilik Ayarları; HP QuickDrop; HP Easy Clean;
HP PC Hardware Diagnostics; Z iş istasyonu için HP ZCentral Remote Boost 2020 Yazılımı; Tile™ Uygulaması

Yazılım desteği HP Smart Desteği

Güvenlik yönetimi

Absolute persistence modülü; HP Device Access Manager; HP Açılışta Kimlik Doğrulama; HP Security Manager; Entegre akıllı kart okuyucu; Master Boot
Record güvenliği; Başlatma öncesi kimlik doğrulama; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure
Sense; HP Secure Platform; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Tamper Lock; Nano Güvenlik Kilidi
Yuvası; HP Client Security Suite Gen7; Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0; Windows Güvenli Çekirdek

Parmak izi okuyucu Parmak izi okuyucusu (belirli modellerde)

Güç 120 W Slim Smart harici AC güç adaptörü; 150 W Slim Smart harici AC güç adaptörü

Pil türü HP Uzun Ömürlü 6 hücreli, 83 Wh Lityum iyon polimer

Boyutlar 35,94 x 23,39 x 2,28 cm

Ağırlık 1,89 kg'dan başlayan ağrlk (Ağırlık, yapılandırmaya ve bileşenlere bağlı olarak farklılık gösterir.)

Enerji verimliliği uygunluğu ENERGY STAR® sertifikalı; Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT® tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz.
www.epeat.net.

Sürdürülebilir etki özellikleri Düşük halojen

Garanti 3 yıllık (3/3/0) sınırlı garantiye 3 yıllık parça ve işçilik dahildir. Yerinde onarım dahil değildir. Hükümler ve şartlar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı
kısıtlamalar ve istisnalar geçerlidir.
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HP ZBook Power 15,6 inç G8 Mobil İş İstasyonu

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP Nano Anahtarlı Kablo Kilidi
Ofisteyken veya yoğun kullanılan herkese açık yerlerdeyken ince profilli HP Nano Anahtarlı
Kablo Kilidi ile güvenli bir yüzeye kilitleyerek dizüstü bilgisayarınızı ya da tabletinizi koruyun.
Ürün numarası: 1AJ39AA

HP 935 Creator Kablosuz Fare

Yaratıcı çalışmalar için tasarlanmış fareyle akıcı ve kesintisiz bir deneyim yaşayın.
Programlanabilir düğmeler, ergonomik tasarım ve 12 haftaya kadar dayanan pil ömrü  ile
yaratıcılığınızı serbest bırakın. 3 adede kadar cihazla eşleştirerek yaratıcı süreçlerinizi geliştirin
ve cam üzerinde izleme sensörüyle her yüzeyde çalışma özgürlüğünün keyfini çıkarın.
Ürün numarası: 1D0K8AA

HP 17,3 Business Sırt Çantası

Ofise girip çıkarken veya hareket halindeyken yanınızda olmak için tasarlanan HP 17,3
Business Sırt Çantası ile ellerinizi serbest bırakın ve dizüstü bilgisayarınızı güvende tutun.
Kilitlenebilir1 fermuarlara, güvenli bir RFID cebine ve 17,3" diyagonal boyutlu aygıt, telefon,
aksesuar ve diğer gündelik eşyalarınız için alana sahiptir.
Ürün numarası: 2SC67AA

HP Thunderbolt Yerleştirme
İstasyonu G2 ve Kablo

HP'nin en çok yönlü Thunderbolt™ yerleştirme istasyonu olan küçük, gelişmiş HP Thunderbolt
Yerleştirme İstasyonu G2 ile yepyeni bir çözüm elde edin ve üretkenliğinizi artırın. Çalışma alanı
esnekliği ve ağ yönetilebilirlik özellikleri  sunmak için tasarlanmıştır ve USB-C™  cihaz
bağlantısı ve isteğe bağlı entegre ses çıkışı sağlar.
Ürün numarası: 3TR87AA

HP 3 yıllık Dizüstü Bilgisayarlar için
Sonraki İş Günü Yerinde Donanım
Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde
Donanım Desteği alın.
Ürün numarası: U02BQE
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HP ZBook Power 15,6 inç G8 Mobil İş İstasyonu

Mesaj Altbilgileri
 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım

yapılandırmalarınıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
 Satış sırasında yapılandırılması gereken isteğe bağlı, yapılandırılabilir bir özelliktir.
 HP ZCentral Remote Boost, Z İş İstasyonlarına önceden yüklenmiş olarak gelmez. Ancak lisans satın almadan tüm Z masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara indirilebilir ve bunlarda çalıştırılabilir. Z olmayan gönderici cihazlarda, eşzamanlı olarak yürütülen sürümler için

ayrı kalıcı lisans veya kalıcı yüzer lisans satın alınması ve ZCentral Remote Boost Yazılım Desteğinin satın alınması gerekir. ZCentral Remote Boost için Windows 10, RHEL/CentOS (7 veya 8), UBUNTU 18.04 veya 20.04 LTS veya HP ThinPro 7.1 işletim sistemleri gerekir.
MacOS (10.13, 10.14, 10.15) işletim sistemi yalnızca alıcı tarafında desteklenir. Ağ erişimi gerektirir. Yazılım, hp.com/ZCentralRemoteBoost adresinden indirilebilir.
 Eylül 2017 itibarıyla 7. Nesil ve daha sonraki Intel® İşlemcilere sahip HP Mobil İş İstasyonlarında herhangi bir ek maliyet olmadan sunulan HP'nin masaüstü iş istasyonu satıcıları arasında benzersiz ve kapsamlı güvenlik özelliklerine dayanmaktadır.
 Bazı ev tipi mendiller, HP Elite bilgisayarları ve İş İstasyonlarını temizlemek için 1.000 defaya kadar güvenle kullanılabilir: Mendil üreticisinin dezenfeksiyon talimatlarına ve HP Cihazınızı Temizleme Teknik İncelemesindeki

(http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7610ENW) HP tarafından test edilmiş mendil çözümleri HP temizlik kılavuzuna bakın. HP Elite c1030 Chromebook için geçerli değildir.
 Testler, ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gerekliliklerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, gelecekte bu test koşulları altında sunulacak performansın garantisi değildir. Kaza sonucu oluşan hasarlar için isteğe bağlı

HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack gerekir.
 4K UHD ekran, satış sırasında yapılandırılması gereken isteğe bağlı bir özelliktir.
 Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Sistemlerin Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmesi için yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows 10 otomatik olarak

güncellenir, bu özellik her zaman etkindir. Güncellemeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. http://www.windows.com.
 İsteğe bağlı, yapılandırılabilir özellik.
 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem diskinin en fazla 35 GB'lık bir kısmı (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 Adobe, Adobe Premier Pro ve Autodesk® 3ds Max® ayrı satılır.
 HP Tamper Lock müşteri veya yöneticiniz tarafından etkinleştirilmelidir.
 3.2.2020 itibarıyla, hoparlör kasasının %5'i okyanusa giden plastiklerden üretildi.
 Bazı Tile™ özellikleri için isteğe bağlı Tile™ Premium aboneliği gerekir. Zil sesi özelliği desteklenmez. Windows 10 için Tile™ uygulaması Windows Store'dan indirilebilir. Mobil telefon uygulaması App Store'dan ve Google Play'den indirilebilir. iOS 11 ve üzeri veya

Android 6.0 ve üzeri sürüm gerekir, daha fazla bilgi için bkz. https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778. HP Tile™ bilgisayarda güç olduğu sürece çalışır.
 Thunderbolt™ 4 teknolojili HP Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu ayrı satılır.
 Harici ekranlar ayrı satılır
 İki adede kadar harici 4K ekranı çalıştırmak için isteğe bağlı hibrit grafik kartı gereklidir.

 

Teknik Özellikler Altbilgileri
 Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncellenir, bu özellik her zaman etkindir. Güncellemeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. http://www.windows.com
 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım

yapılandırmalarınıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
 İşlemci hızı maksimum performans modunu gösterir; işlemciler, pil optimizasyonu modunda daha düşük hızlarda çalışır.
 Intel® Turbo Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.intel.com/technology/turboboost adresini ziyaret edin.
 Microsoft'un destek politikası uyarınca HP, Intel ve AMD 7. nesil ve üzeri işlemcilerle yapılandırılmış ürünlerde Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez ya da Windows 8 veya Windows 7 sürücülerini http://www.support.hp.com adresinde sunmaz
 HDMI bağlantı noktası kablosu dahil değildir.
 Bazı üçüncü taraf bellek modüllerinin endüstri standardına uymayan yapıda olması nedeniyle uyumluluk elde etmek için HP markalı bellek kullanmanızı öneririz. Farklı hızlarda bellek ünitelerini birlikte kullanırsanız, sistem daha düşük bellek hızında performans

gösterir.
 En yüksek çift kanal performansı için her iki bellek kanalında da aynı boyutta ve hızda SODIMM'ler olması gerekir.
 Intel®, dört DIMM yuvalı mimarilerin 3200 MT/s hızda çalışmasını sağlar
 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri temel alınarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'ın üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.
 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 35 GB'a kadar bir bölüm (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 GbE - "10/100/1000" veya "Gigabit" Ethernet terimi, Gigabit Ethernet için IEEE standardı 802.3ab ile uyumluluğu gösterir ve 1 Gb/sn gerçek çalıştırma hızı anlamına gelmez. Yüksek hızda aktarım için Gigabit Ethernet sunucusuna ve ağ altyapısına bağlantı gerekir.
 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır. Wi-Fi 6 (802.11ax WLAN) teknik özellikleri taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai teknik özelliklerin taslak teknik özelliklerden

farklı olması durumunda dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ax WLAN cihazlarıyla iletişim kurma özelliği etkilenebilir. Yalnızca 802.11ax özelliğinin desteklendiği ülkelerde kullanılabilir.
 HP bu platformda Windows 10, sürüm 1909'u test etmiştir. Windows 10'un daha yeni sürümleri hakkında test bilgileri için lütfen bkz. https://support.hp.com/document/c05195282
 HP Cloud Recovery, Intel® veya AMD işlemcilere sahip HP Elite ve Pro masaüstü bilgisayarlarda ve dizüstü bilgisayarlarda sunulur ve açık, kablolu ağ bağlantısı gerektirir. Not: Veri kaybını önlemek için önemli dosyaları, verileri, fotoğrafları, videoları ve diğer değerli

belgeleri yedeklemeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
 Intel® Tümleşik grafik kartı: Xeon® işlemcilerde entegre Intel® UHD Grafik Kartı.
 HD görüntü için sırasıyla FHD ve HD içerik gereklidir.
 Windows Hello yüz kimlik doğrulaması, kimlik doğrulamak ve Windows cihazların yanı sıra Microsoft Passport kilidinizi açmak için yakın kızılötesi (IR) görüntüleme kullanacak şekilde özel olarak yapılandırılmış bir kamera kullanır.
 HP Sure Click için Windows 10 gerekir. Tüm ayrıntılar için bkz. https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
 120 W güç adaptörü, yalnızca UMA grafik kartı ile kullanılabilir. 150 W güç adaptörü yalnızca ayrı grafik seçenekleriyle kullanılabilir.
 UHD görüntü için UHD içerik gerekir.
 HP BIOSphere Gen6, Windows 10 gerektirir ve bazı HP Pro ve Elite bilgisayarlarda sunulur. Özellikler platforma ve yapılandırmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 Çözünürlükler, monitör özelliklerine ve çözünürlük ile renk derinliği ayarlarına bağlıdır.
 HP Sure View veya dokunmatik ekran ile gerçek parlaklık daha düşük olacaktır.
 Intel® vPro™ işlevlerinden tam olarak yararlanmak için Windows 10 Pro 64 bit, vPro destekli işlemci, vPro özellikli çip seti, vPro özellikli kablolu LAN ve/veya WLAN kartı ve TPM 2.0 gereklidir. Bazı işlevleri çalıştırmak için ek üçüncü taraf yazılımı gerekir. Bkz.

http://intel.com/vpro
 HP Sure Run Gen3, belirli bazı Intel® veya AMD işlemciler takılı Windows 10 Pro veya Enterprise tabanlı bazı HP Pro, Elite ve Workstation bilgisayarlarda mevcuttur.
 Miracast, bilgisayarınızı TV'lere, projektörlere ve Miracast teknolojisini destekleyen medya akışı yürütücülerine yansıtmak için kullanabileceğiniz kablosuz bir teknolojidir. Miracast teknolojisini, bilgisayarınızda yaptıklarınızı paylaşmak veya slayt gösterisi sunmak için

kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
 HP Performance Advisor Yazılımı - HP Performance Advisor, HP iş istasyonunuzdan ilk günden başlayarak ve sonrasında her gün en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmaya hazırdır. Daha fazla bilgi edinmek veya yazılımı indirmek için şu adresi kullanın:

https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html
 HP Manageability Integration Kit http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html adresinden indirilebilir.
 Absolute Persistence Modülü: Absolute uygulaması kapalı olarak gönderilir ve müşteri tarafından abonelik satın alınıp etkinleştirildiğinde etkinleştirilir. Abonelikler, kullanım süreleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde satın alınabilir. Hizmet sınırlı olabilir, ABD dışında

kullanılabilirlik için Absolute'a danışın. Absolute Kurtarma Garantisi sınırlı bir garantidir. Bazı koşullar geçerlidir. Tüm ayrıntılar için bkz. http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Veri Silme, Absolute Software tarafından sunulan
isteğe bağlı bir hizmettir. Kullanılırsa, Kurtarma Garantisi geçersiz kalır. Veri Silme hizmetini kullanmak için müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir veya daha fazla sayıda RSA SecurID
belirteci satın almaları gerekir.

 HP Easy Clean, Windows 10 RS3 gerektirir ve sadece klavye, dokunmatik ekran ve tıklama panelini devre dışı bırakır. Bağlantı noktaları devre dışı kalmaz. Temizlik için kullanım kılavuzuna bakın.
 HP QuickDrop için internet erişimi ve HP QuickDrop uygulaması önceden kurulmuş Windows 10 bilgisayar ve Android HP QuickDrop uygulaması yüklenmiş Android 7 veya üzeri sürüm çalıştıran Android cihaz (telefon veya tablet) ve/veya iOS HP QuickDrop

uygulaması yüklenmiş iOS 12 veya üzeri sürüm çalıştıran iOS cihaz (telefon veya tablet) gerekir.
 Güvenlik yuvası için güvenlik kilidi ayrı satılır.
 HP Support Assistant - İnternet erişimi gereklidir.
 HP Connection Optimizer için Windows 10 gerekir.
 Pil dahilidir ve müşteri tarafından değiştirilemez. Garanti kapsamında servis sunulabilir. Platformla aynı şekilde 1 yıllık veya 3 yıllık sınırlı garantiye sahip olan Uzun Ömürlü Piller hariç olmak üzere, pillerin varsayılan olarak bir yıllık garantisi vardır.
 HP Sure Start Gen6, bazı HP bilgisayarlarda bulunur ve Windows 10 gerektirir.
 HP ZCentral Remote Boost, Z İş İstasyonlarına önceden yüklenmiş olarak gelmez. Ancak lisans satın almadan tüm Z masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara indirilebilir ve bunlarda çalıştırılabilir. Z olmayan gönderici cihazlarda, eş zamanlı olarak yürütülen sürümler için

ayrı kalıcı lisans veya kalıcı yüzer lisans satın alınması ve ZCentral Remote Boost Yazılım Desteğinin satın alınması gerekir. ZCentral Remote Boost için Windows 10, RHEL/CentOS (7 veya 8), UBUNTU 18.04 veya 20.04 LTS veya HP ThinPro 7.1 işletim sistemleri gerekir.
MacOS (10.13, 10.14, 10.15) işletim sistemi yalnızca alıcı tarafında desteklenir. Ağ erişimi gerektirir. Yazılım, hp.com/ZCentralRemoteBoost adresinden indirilebilir.

 Pilin gerçek watt saat (Wh) değeri, tasarım kapasitesine göre farklılık gösterir. Raf ömrü, zaman, kullanım, ortam, sıcaklık, sistem yapılandırması, yüklenen uygulamalar, özellikler, güç yönetimi ayarları ve diğer etkenlere bağlı olarak pil kapasitesi doğal olarak azalır.
 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. EPEAT® statüsü ülkeye göre değişir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
 İsteğe bağlı web kamerası ve isteğe bağlı dışa bakan mikrofon ile donatıldığında çift mikrofon dizisi.
 Secure Erase - National Institute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88 "Clear" bölümünde açıklanan yöntemler içindir. HP Secure Erase, Intel® Optane™ bulunan platformları desteklemez.
 HP Sure Recover Gen3, belirli HP bilgisayarlarda mevcuttur ve açık ağ bağlantısı gerektirir. Veri kaybını önlemek için, HP Sure Recover kullanmadan önce önemli dosyaları, verileri, fotoğrafları, videoları ve diğer değerli belgeleri yedeklemeniz gerekir. Wi-Fi kullanan

ağ tabanlı kurtarma özelliği, yalnızca Intel Wi-Fi Modülüne sahip bilgisayarlarda mevcuttur.
 HP Sure Sense bazı HP bilgisayarlarda sunulmaktadır ve Windows 10 Home ile kullanılamaz.
 Depolama yuvası 1, PCIe Gen 4 hıza kadar destek sunar; depolama yuvası 2, PCIe Gen 3 hıza kadar destek sunar.
 Storage Slot 1 can support both PCIe Gen3 and Gen4 drives.
 Intel® vPro®, AMD Ryzen™ Pro işlemci veya SD850 ve daha yüksek Qualcomm® işlemci sürümü ve ayrıca 8 GB veya daha yüksek sistem belleği gerekir. Güvenli Çekirdekli Bilgisayar işlevleri fabrikada etkinleştirilebilir.
 Tile için Windows 10 gerekir. Bazı özellikler için isteğe bağlı Tile Premium aboneliği gerekir. Ring özelliği HP ZBook Power G8'de kullanılamaz. Windows 10 için Tile uygulaması Windows Store'dan indirilebilir. Mobil telefon uygulaması App Store'dan ve Google

Play'den indirilebilir. iOS 11 ve üzeri veya Android 6.0 ve üzeri sürüm gerekir, daha fazla bilgi için bkz. https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778. HP Tile bilgisayarda güç olduğu sürece çalışır.
 Thunderbolt™ 4 ve USB4™ 40 Gbps maksimum hızı, farklı veri iş akışları arasında bölünür.
 SuperSpeed USB 20 Gbps, Thunderbolt™ 4 ile kullanılamaz

Güncellemeleri için kayıt www.hp.com/go/getupdated
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