
Ver� sayfası

HP ZBook F�rey 14 �nç G9 Mob�l İş
İstasyonu
Performansı artırın. Boyutu değ�l.

Bu şaşırtıcı derecede şık ve güçlü d�züstü
b�lg�sayarda profesyonel sınıf performans
gerçek hareketl�l�k �le b�r arada. Profesyonel
sınıf graf�k kartı ve �şlemc�, yapay zeka
destekl� web kamerası ve ses ve ayrıca çarpıcı
ekran, yan� �şb�rl�ğ� yapmak ve projeler�
yönetmek �ç�n gereken tüm bu özell�kler
sayes�nde çalıştığınız üretkenl�ğ�n�z� her yerde
koruyun.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

HP, �şletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu
öner�yor

Profesyonel sınıf performansa yükselt�n
Projelerde daha yüksek yanıt hızıyla gec�kmelere ve çökmelere veda ed�n. Intel® Core™ �7 �şlemc�ler,  NVIDIA®
T550 D�züstü B�lg�sayar GPU'su  ve 64 GB'a kadar bellek  �le hızlı çoklu görevler ve üretkenl�k �ç�n aynı anda
büyük dosyaları açın ve profesyonel uygulamaları çalıştırın.

Gün boyu çalışın. Her yerde.
1,47 kg  ağırlıktan başlayan en mob�l ZBook b�lg�sayarımız hareket �ç�n üret�ld�. 13 saate kadar p�l ömrüyle  bu
şık ancak dayanıklı c�haz üretkenl�ğ�n�z� her yerde sürdüreb�lmen�z �ç�n çantanıza sığacak kadar küçüktür. S�z
hareket hal�ndeyken yüksek performanslı �ş �stasyonu gücü sunar.

Bağlanın. İlet�ş�m Kurun. İşb�rl�ğ� Yapın.
ZBook F�rey �le g�tt�ğ�n�z her yerde etk�l� b�r şek�lde �şb�rl�ğ� yapın. Yapay zeka �le �y�leşt�r�lm�ş otomat�k
kadrajlama özell�kl� 5MP kamera,  arka plan sesler�n� engellemek �ç�n ayrık ses ampl�f�katörler� ve yen� nes�l W�-F�
6E  veya 5G  bağlantı seçenekler� daha k�ş�sel b�r deney�m �le her yerden bağlanmanıza olanak tanır.

Etrafınızı �ş�n�zle sarın
Ne kadar çok göreb�l�rsen�z, o kadar fazlasını yapab�l�rs�n�z. %100 DCI-P3 �le 16:10 HP DreamColor ekran  daha
fazla d�key �çer�k göster�r ve canlı, her zaman doğru renkler ve ayrıntılar sunar. Artık 120 Hz yen�leme hızıyla
yüksek hızlı v�deolar �ç�n akıcı hareketler elde ed�n.

HP'n�n �şb�rl�ğ� ve bağlantı teknoloj�ler�yle desteklenen W�ndows 11  �le performans veya güvenl�kten tav�z
vermeden her yerde çalışın.
HP Auto Frame �le görüntülü aramalarda s�z� �zleyenler�n d�kkat�n� kaybetmeden etrafta b�raz hareket
edeb�l�rs�n�z.  Kamera ve ses s�z� veya d�ğer sunum yapan k�ş�ler� kadraj �ç�nde hareket ederken tak�p eder.
Net ve tem�z aramalar �ç�n arka plan gürültüsünü bastıran DNN Gürültü Bastırma g�b� gel�şm�ş özell�klerle
güvenle �şb�rl�ğ� yapın.
Çoklu görevler� hızla halled�n ve 2 TB'a kadar yerel NVMe depolamayla har�c� sürücüler� rafa kaldırın
Hızlı düzenleme ve tasarım �ç�n 64 GB'a kadar RAM  �le projeler�n üstes�nden gel�n.
Profesyonel uygulamalar �ç�n sert�f�kalı NVIDIA® T550 D�züstü GPU  �le projeler�n üstes�nden gel�n.
12. nes�l Intel® Core™ �şlemc� �le f�k�rler�n�z� hızlı ve etk�l� b�r şek�lde hayata geç�r�n.
W�-F� 6E  �le yoğun kablosuz ortamlarda hızlı ve güven�l�r bağlantı elde ed�n.
Yüksek �nd�rme ve yükleme hızları sağlayan �steğe bağlı 4x4 antenlerle 5G'ye kadar tüm kablosuz gen�ş bant
teknoloj�ler�n� destekleyen Zbook F�rey �le neredeyse her yerden bağlanab�l�rs�n�z.
Ne kadar çok göreb�l�rsen�z, o kadar fazlasını yapab�l�rs�n�z. 16:10 en boy oranı, 16:9 ekrana göre daha fazla
d�key �çer�k göstererek kaydırma �ht�yacını azaltır. Artık her gün kullandığınız programların ve uygulamaların daha
fazlasını göreb�l�rs�n�z.
C�hazlarınız arasında b�lg� alışver�ş� �ç�n kend�n�ze e-posta göndermeye son ver�n. HP Qu�ckDrop uygulamasıyla
c�hazlar arasında belgeler�, fotoğraarı, v�deoları ve daha fazlasını kablosuz olarak aktarab�l�rs�n�z.
Sürdürüleb�l�rl�ğ� artırmaya yönel�k b�lg�sayarlarla ortak geleceğ�m�z� korumaya yardımcı olun.
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HP ZBook F�rey 14 �nç G9 Mob�l İş İstasyonu Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Kullanılab�l�r İşlet�m S�stem�

W�ndows 11 Pro
W�ndows 11 Pro Educat�on
W�ndows 11 Home – HP, İşletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu öner�r
W�ndows 11 Home S�ngle Language – HP, İşletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu öner�r
W�ndows 11 Pro (Hac�ml� L�sanslama Sözleşmes�yle W�ndows 11 Enterpr�se kullanılab�l�r)
W�ndows 10 Pro (W�ndows 11 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak ed�n�leb�l�r)
FreeDOS

İşlemc� a�les� 12. Nes�l Intel® Core™ �7 �şlemc�; 12. Nes�l Intel® Core™ �5 �şlemc�

Kullanılab�l�r İşlemc�ler

Intel® Core™ �7-1260P (1,5 GHz E-çek�rdek temel frekansı, 2,1 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,4 GHz'e kadar E-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 4,7 GHz'e kadar P-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 18 MB L3 önbellek, 4 P-
çek�rdek ve 8 E-çek�rdek, 16 �ş parçacığı); Intel® Core™ �5-1240P (1,3 GHz E-çek�rdek temel frekansı, 1,2 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,3 GHz'e kadar E-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 4,4 GHz'e kadar P-çek�rdek Maks.
Turbo frekansı, 12 MB L3 önbellek, 4 P-çek�rdek ve 8 E-çek�rdek, 16 �ş parçacığı); Intel® Core™ �7-1255U (1,2 GHz E-çek�rdek temel frekansı, 1,7 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,5 GHz'e kadar E-çek�rdek Maks. Turbo
frekansı, 4,7 GHz'e kadar P-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 12 MB L3 önbellek, 2 P-çek�rdek ve 8 E-çek�rdek, 12 �ş parçacığı); Intel® Core™ �5-1235U (0,9 GHz E-çek�rdek temel frekansı, 1,3 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,3
GHz'e kadar E-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 4,4 GHz'e kadar P-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 12 MB L3 önbellek, 2 P-çek�rdek ve 8 E-çek�rdek, 12 �ş parçacığı); Intel® Core™ �7-1265U (1,3 GHz E-çek�rdek temel frekansı,
1,8 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,6 GHz'e kadar E-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 4,8 GHz'e kadar P-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 12 MB L3 önbellek, 2 P-çek�rdek ve 8 E-çek�rdek, 12 �ş parçacığı), Intel® vPro®
teknoloj�s�n� destekler; Intel® Core™ �5-1245U (1,2 GHz E-çek�rdek temel frekansı, 1,2 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,3 GHz'e kadar E-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 4,4 GHz'e kadar P-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 12
MB L3 önbellek, 2 P-çek�rdek ve 8 E-çek�rdek, 12 �ş parçacığı), Intel® vPro® teknoloj�s�n� destekler; Intel® Core™ �7-1280P (1,3 GHz E-çek�rdek temel frekansı, 1,8 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,6 GHz'e kadar E-çek�rdek
Maks. Turbo frekansı, 4,8 GHz'e kadar P-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 24 MB L3 önbellek, 6 P-çek�rdek ve 8 E-çek�rdek, 20 �ş parçacığı), Intel® vPro® teknoloj�s�n� destekler; Intel® Core™ �7-1270P (1,6 GHz E-çek�rdek temel
frekansı, 2,2 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,5 GHz'e kadar E-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 4,8 GHz'e kadar P-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 18 MB L3 önbellek, 4 P-çek�rdek ve 8 E-çek�rdek, 16 �ş parçacığı), Intel® vPro®
teknoloj�s�n� destekler; Intel® Core™ �5-1250P (1,2 GHz E-çek�rdek temel frekansı, 1,7 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,3 GHz'e kadar E-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 4,4 GHz'e kadar P-çek�rdek Maks. Turbo frekansı, 12
MB L3 önbellek, 4 P-çek�rdek ve 8 E-çek�rdek, 16 �ş parçacığı), Intel® vPro® teknoloj�s�n� destekler

Yonga kümes� Tümleş�k Intel® SoC

Maks�mum bellek 64 GB DDR5-4800, ECC olmayan SDRAM 

Bellek yuvaları 2 SODIMM; ç�ft kanalı destekler

Dah�l� depolama 256 GB en fazla 2 TB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SSD
256 GB en fazla 512 GB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC SED OPAL 2 SSD

Ekran boyutu (d�yagonal, metr�k) 35,6 cm (14 �nç)

Ekran
35,6 cm (14") d�yagonal, WQXGA (2560 x 1600), 120 Hz, IPS, yansıma önley�c�, 500 n�ts, %100 DCI-P3, HP DreamColor; 35,6 cm (14") d�yagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, yansıma önley�c�, 250 n�t, %45 NTSC; 35,6 cm
(14") d�yagonal, WUXGA (1920 x 1200), dokunmat�k, IPS, yansıma önley�c�, 250 n�t, %45 NTSC; 35,6 cm (14") d�yagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, yansıma önley�c�, 400 n�t, %100 sRGB; 35,6 cm (14") d�yagonal, WUXGA
(1920 x 1200), IPS, yansıma önley�c�, 1000 n�t, %100 sRGB, HP Sure V�ew Reect entegre g�zl�l�k ekranı 

Kullanılab�l�r Graf�k İşlemc�ler
Tümleş�k: Intel® Ir�s® Xᵉ  Graf�k Kartı
Bağımsız: NVIDIA® T550 D�züstü B�lg�sayar GPU'su (4 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A500 D�züstü B�lg�sayar GPU'su (4 GB GDDR6 ayrılmış)
(Intel® Ir�s® Xe Graf�k Kartı özell�kler�, s�stem�n Intel® Core™ �5 veya �7 �şlemc�ler ve ç�ft kanallı bellek �le yapılandırılmasını gerekt�r�r. Intel® Core™ �5 veya 7 �şlemc� �le b�rl�kte ve tek kanallı bellekl� Intel® Ir�s® Xe Graf�k Kartı
yalnızca UHD graf�k kartı olarak çalışır.)

Ses Bang & Olufsen ses s�stem�, ç�ft stereo hoparlör, HP Dışa Bakan M�krofon ç�ft d�z� d�j�tal m�krofon, ses� açmak ve kısmak �ç�n �şlev tuşları, b�rleş�k m�krofon/kulaklık jakı, HD ses

Bellek kartı aygıtı 1 akıllı kart okuyucu (bazı modellerde)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler Sol taraf: 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps ver� aktarım hızı (şarj); 1 HDMI 2.0b; USB4™ Type-C® 40 Gbps ver� aktarım hızı (USB Güç İlet�m�, D�splayPort™ 1.4, HP Uyku ve Şarj) �le 2 Thunderbolt™ 4 ;
Sağ taraf: 1 b�rleş�k kulaklık/m�krofon; 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps ver� aktarım hızı

G�r�ş aygıtları HP Prem�um Sess�z Klavye: sıvı dökülmes�ne dayanıklı, tam boyutlu, oluklu ve DuraKeys özell�kl� klavye; HP Prem�um Sess�z Klavye: sıvı dökülmes�ne dayanıklı, tam boyutlu, arka aydınlatmalı, oluklu ve DuraKeys özell�kl�
klavye; Haf�fçe vurma varsayılan olarak etk�n, çok noktalı dokunma hareket� destekl� tıklama panel�; Hareket destekl� M�crosoft Hassas Dokunmat�k Yüzey;

İlet�ş�m WLAN: Intel® W�-F� 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.2 M.2 b�rleş�k, vPro®; Intel® W�-F� 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.2 M.2 b�rleş�k, vPro® olmayan ; WWAN: Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16; Intel® 5G Çözümü
5000 ; İsteğe Bağlı Yakın Alan İlet�ş�m� (NFC) modülü

Kamera 5MP Kamera 

Yazılım
IE11 �ç�n B�ng araması; Off�ce Satın Alın; CyberL�nk Power Med�a Player; HP Hotkey Support; HP Gürültü Azaltma Yazılımı; HP Performance Adv�sor; HP Recovery Manager; HP Support Ass�stant; Yerl� M�racast desteğ�; HP
Connect�on Opt�m�zer; HP ZCentral Remote Boost Yazılımı; myHP; HP PC Hardware D�agnost�cs UEFI; HP PC Hardware D�agnost�cs W�ndows; HP G�zl�l�k Ayarları; HP Programlanab�l�r Tuş; HP Qu�ckDrop; HP Touchpo�nt
Custom�zer; HP WorkWell; T�le™ Uygulaması (�steğe bağlı); 

Güvenl�k yönet�m�
HP Sure Cl�ck; HP Secure Erase; HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t; HP Sure Sense; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Adm�n; HP Sure V�ew Reect; MS B�tlocker Ş�freleme; HP Proact�ve Secur�ty; Nano Güvenl�k
K�l�d� Yuvası; HP Image Ass�stant Gen4.6; HP TPM Conf�gurat�on Yardımcı Programı; HP Sure Run Gen4; HP Cl�ent Secur�ty Manager Gen7; HP Sure Recover Gen4 w�th Embedded Re�mag�ng; Güvenl� çek�rdekl� b�lg�sayar etk�n;
TPM 2.0 Yerleş�k Güvenl�k Ç�p�; Inf�neon SLB9670; Kamera g�zl�l�k kapağı;HP Tamper Lock (bel�rl� modellerde)

Parmak �z� okuyucu Parmak �z� okuyucusu (bel�rl� modellerde)

Yönet�m özell�kler� HP Power Manager

Güç HP Smart 65 W Har�c� AC USB Type-C® güç adaptörü

P�l türü HP Uzun Ömürlü 3 hücrel�, 51 Wh L�tyum �yon pol�mer

P�l ömrü 13 saate kadar (entegre graf�k kartı yapılandırması); 11,5 saate kadar (ayrık graf�k kartı yapılandırması)

P�l�n yen�den şarj ed�lme süres� Hızlı p�l şarj etmey� destekler: 30 dak�kada yaklaşık %50

Boyutlar 31,56 x 22,43 x 1,99 cm

Ağırlık 1,47 kg'dan başlayan ağrlk (Ağırlık, yapılandırmaya ve b�leşenlere bağlı olarak farklılık göster�r.)

Ekoloj�k et�ketler EPEAT® tesc�ll� yapılandırmalar mevcuttur

Energy star sert�f�kalı (sab�t ser�) ENERGY STAR® onaylı

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Hoparlör mahfazasında okyanusa g�den plast�k; %40 tüket�c� sonrası ger� dönüştürülmüş plast�k; Har�c� güç kaynağında %90 ver�ml�l�k; Düşük Halojen; Yığın ambalajlama mevcuttur; Kalıplanmış kağıt hamurundan yastıklı �ç
kutu, %100 sürdürüleb�l�r kaynaklıdır ve ger� dönüştürüleb�l�r; Dış kutu ve oluklu yastıklı ambalaj %100 sürdürüleb�l�r kaynaklıdır ve ger� dönüştürüleb�l�r

Garant� 3 yıllık (3-3-0) sınırlı garant� ve h�zmet tekl�f� kapsamında 3 yıl boyunca parça ve �şç�l�k sunulur. Hükümler ve şartlar ülkelere göre farklılık göstereb�l�r. Bazı kısıtlama ve �st�snalar olab�l�r.
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HP ZBook F�rey 14 �nç G9 Mob�l İş İstasyonu

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP Renew Bus�ness 14,1 �nç D�züstü
B�lg�sayar Çantası

Artık d�züstü b�lg�sayarınızı korumak �ç�n kullandığınız çanta hakkında kend�n�z� �y�
h�ssedeb�l�rs�n�z. D�züstü b�lg�sayarınızı korumak ve aksesuarlarınızı düzenl� tutmak �ç�n
tasarlanan Renew Bus�ness 14,1 �nç D�züstü B�lg�sayar Çantası, dayanıklı, tem�zlemes� kolay ve
konfor �ç�n tasarlanmış, çevreye duyarlı malzemeler kullanır.
Ürün numarası: 3E5F9AA

HP Kablosuz Şarj Ed�leb�l�r 950MK
Fare ve Klavye

Zar�f HP Kablosuz Şarj Ed�leb�l�r 950MK Fare ve Klavye �le, düzenl� üretkenl�k, bas�t ve
standartlaştırılmış bağlantı ve hızlı, kutudan çıktığı g�b� kullanılab�len HP L�nk-5 tak-çalıştır
kurulumunu deney�mley�n.
Ürün numarası: 3M165AA

HP Stereo USB Kulaklık G2
Kabloyu takın ve tüm gün net b�r şek�lde konuşmaya ve duymaya hazır olun. Gürültü önleme,
rahat tasarım ve kolay ayarlama �mkanı �le ses konforunuz s�z� çağrıdan çağrıya sorunlar veya
hayal kırıklığı olmadan taşıyacaktır.
Ürün numarası: 428K6AA

HP USB-C Seyahat Hub'ı G2
HP USB-C Seyahat Hub'ı G2 �le yoldayken d�züstü b�lg�sayarınızın bağlantı seçenekler�n� kolayca
artırın.  USB-C™ kablo bağlantısıyla �lave ekran  ve aksesuarlar ekley�n, d�züstü b�lg�sayarınızı
ve telefonunuzu şarj ed�n.
Ürün numarası: 7PJ38AA

1 2



Ver� sayfası | HP ZBook F�rey 14 �nç G9 Mob�l İş İstasyonu HP, �şletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu öner�yor

HP ZBook F�rey 14 �nç G9 Mob�l İş İstasyonu
Mesaj Altb�lg�ler�
 Çok çek�rdek teknoloj�s�, bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır. Bu teknoloj�n�n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r. Performans ve saat frekansı, uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım

yapılandırmalarınıza göre değ�ş�kl�k göster�r. Intel'�n numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntem�, daha yüksek performans �ç�n b�r ölçüt değ�ld�r. Satış sırasında yapılandırılması gereken, �steğe bağlı yapılandırılab�l�r b�r özell�kt�r.
 Satış sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı, yapılandırılab�l�r b�r özell�kt�r.
 64 GB'a kadar bellek satış sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı b�r özell�kt�r.
 En düşük ağırlık. Ağırlık yapılandırmaya göre değ�ş�r.
 P�l ömrü ürün model�ne, yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara, özell�klere, kullanıma, kablosuz ağ �şlevler�ne ve güç yönet�m� ayarlarına göre farklılık göster�r. Maks�mum p�l kapas�tes�n�n zaman �ç�nde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal b�r durumdur. Daha

fazla b�lg� �ç�n https://bapco.com/products/mob�lemark-2018/ adres�ndek� Mob�leMark18 p�l performansı b�lg�ler�ne bakın
 Satış sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı b�r özell�kt�r.
 W�-F� 6E satış sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı b�r özell�kt�r.
 W�-F� 6E'n�n 6 GHz bandında çalışması �ç�n ayrı satılan W�-F� 6E yönlend�r�c� gerek�r. Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ� sınırlıdır. W�-F� 6E öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur. W�-F� 6E desteğ� sağlayan ülkelerde

kullanılab�l�r.
 5G modülü satın alma sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı b�r özell�kt�r. AT&T ve T-Mob�le ağları ABD'de desteklenmekted�r. 3GPP tarafından tanımlanan ve 256QAM 4x4 kullanılarak hem 100 Mhz 5G NR, hem de LTE kanal bant gen�şl�ğ�nde sunulan

Gel�şm�ş Evrensel Karasal Radyo Er�ş�m� Yen� Radyo Ç�ft Bağlantı (ENDC) Taşıyıcılar tarafından dağıtılmaya başlandığı �ç�n 5G ağları �ç�n tasarlanan modül, akt�vasyon ve ayrı satın alınan h�zmet sözleşmes� gerekt�r�r. H�zmet sağlayıcısından h�zmet�n kapsamını ve
bölgen�zde sunulup sunulmadığını öğren�n. Bağlantı, yükleme ve �nd�rme hızları ağa, konuma, ortama, ağ koşullarına ve d�ğer etkenlere göre değ�ş�kl�k göster�r. 5G özell�ğ� tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde sunulmamaktadır. 4G LTE ve 3G HSPA teknoloj�ler�yle ger�ye
dönük olarak uyumludur. 5G modülünün operatör desteğ� olan bazı ülkelerde sunulması planlanmaktadır.

 Bazı W�ndows sürümler�nde özell�kler�n tamamı kullanılamayab�l�r. W�ndows �şlevler�n�n tüm avantajlarından yararlanab�lmek �ç�n s�stemler�n yükselt�lmes� ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemes� gerekeb�l�r. W�ndows otomat�k
olarak güncellen�r ve etk�nleşt�r�l�r. Yüksek hızlı �nternet ve M�crosoft hesabı gerek�r. Güncellemeler �ç�n zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r. Bkz. http://www.w�ndows.com.

 myHP uygulaması ve W�ndows �şlet�m s�stem� gerekt�r�r.
 Depolama sürücüler� �ç�n, GB = 1 m�lyar bayt. TB = 1 tr�lyon bayt. B�ç�mlend�r�lm�ş gerçek kapas�te daha azdır. S�stem d�sk�n�n en fazla 35 GB'lık b�r bölümü s�stem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 İsteğe bağlı, yapılandırılab�l�r özell�k.
 64 GB'a kadar bellek satış sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı b�r özell�kt�r
 İnternet er�ş�m� ve HP Qu�ckDrop uygulaması önceden kurulmuş W�ndows 10 veya üzer� B�lg�sayar ve Andro�d HP Qu�ckDrop uygulaması kurulmuş Andro�d 7 veya daha yüksek sürümünü çalıştıran Andro�d c�haz (telefon veya tablet) ve/veya �OS HP Qu�ckDrop

uygulaması yüklenm�ş �OS 12 veya daha yüksek sürümünü çalıştıran �OS c�haz (telefon veya tablet) gerekt�r�r.
 

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Bazı W�ndows sürümler�nde özell�kler�n tamamı kullanılamayab�l�r. S�stemler�n W�ndows �şlevsell�ğ�nden tam olarak yararlanab�lmes� �ç�n yükselt�lm�ş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemes� gerekeb�l�r. W�ndows otomat�k olarak

güncellen�r ve etk�nleşt�r�l�r. Yüksek hızlı �nternet ve M�crosoft hesabı gerek�r. Güncellemeler �ç�n zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r. Bkz. http://www.w�ndows.com.
 Bu s�steme W�ndows 10 Pro yazılımı önceden yüklenm�şt�r, ayrıca W�ndows 11 Pro yazılımı �ç�n l�sans �çer�r ve kurtarma yazılımı sağlanır. W�ndows yazılımının aynı anda yalnızca b�r sürümünü kullanab�l�rs�n�z. Sürümler arası geç�ş yapmak �ç�n b�r sürümü kaldırıp

d�ğer�n� yüklemen�z gerek�r. Ver�ler�n�z� kaybetmemek �ç�n �şlet�m s�stemler�n� kaldırmadan ve yüklemeden önce tüm ver�ler�n�z� (dosyalar, fotoğraar g�b�) yedeklemel�s�n�z.
 İşlemc� hızı maks�mum performans modunu göster�r; �şlemc�ler, p�l opt�m�zasyonu modunda daha düşük hızlarda çalışır.
 Intel® Turbo Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel s�stem yapılandırmasına bağlı olarak değ�ş�kl�k göster�r. Daha fazla b�lg� �ç�n www.�ntel.com/technology/turboboost adres�n� z�yaret ed�n.
 M�crosoft'un destek pol�t�kası uyarınca HP, Intel ve AMD 7. nes�l ve üzer� �şlemc�lerle yapılandırılmış ürünlerde W�ndows 8 veya W�ndows 7 �şlet�m s�stemler�n� desteklemez ya da W�ndows 8 veya W�ndows 7 sürücüler�n� http://www.support.hp.com adres�nde sunmaz.
 Çok çek�rdek teknoloj�s�, bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır. Bu teknoloj�n�n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r. Performans ve saat frekansı, uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım

yapılandırmalarınıza göre değ�ş�kl�k göster�r. Intel'�n numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntem�, daha yüksek performans �ç�n b�r ölçüt değ�ld�r.
 Depolama sürücüler� �ç�n, GB = 1 m�lyar bayt. TB = 1 tr�lyon bayt. B�ç�mlend�r�lm�ş gerçek kapas�te daha azdır. En fazla 35 GB'lık b�r kısmı (W�ndows �ç�n) s�stem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 "10/100/1000" veya "G�gab�t" Ethernet ter�m�, G�gab�t Ethernet �ç�n IEEE standardı 802.3ab �le uyumluluğu �fade eder ve gerçek �şlet�m hızının 1 Gb/s olduğu anlamına gelmez. Yüksek hızlı �let�m �ç�n b�r G�gab�t Ethernet sunucuya bağlantı ve ağ altyapısı gerek�r.
 W�-F� 6E'n�n 6 GHz bandında çalışması �ç�n ayrı satılan W�-F� 6E yönlend�r�c� gerek�r. Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ� sınırlıdır. W�-F� 6E öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur. W�-F� 6E'n�n desteklend�ğ� ülkelerde

kullanılab�l�r.
 İsteğe bağlı b�r özell�k olan WWAN �ç�n fabr�ka yapılandırması ve ayrı satın alınan h�zmet sözleşmes� gerek�r. H�zmet sağlayıcısından h�zmet�n kapsamını ve bölgen�zde sunulup sunulmadığını öğren�n. Konum, çevre, ağ koşulları ve d�ğer etkenlere bağlı olarak bağlantı

hızlarında farklılık görüleb�l�r. 4G LTE özell�ğ�, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde sunulmamaktadır.
 HP DreamColor Panel 2021 yılının 2. çeyreğ�nde sunulacaktır.
 Hem UMA hem de Ayrık yapılandırmalar, HP UltraSl�m Yerleşt�rme İstasyonu (ayrı satılır) üzer�nde 3 bağımsız ekranı, Maks. Çözünürlük = 60 Hz'de 2,5K (DP1) ve 60 Hz'de 2,5K (DP2) ve FHD (VGA) destekler ve HP Thunderbolt Yerleşt�rme İstasyonu G2 (ayrı satılır)

üzer�ndeyken 3 bağımsız ekranı, Çözünürlük = 60 Hz'de 2,5K (DP1) ve 60 Hz'de 2,5K (DP2) ve FHD (VGA) ya da 60 Hz'de 4K (b�r DP bağlantı noktası) ve 60 Hz'de 4K (Type-C - DP adaptörü kullanarak Type-C çıkış bağlantı noktası) destekler.
 HD görüntüler� göreb�lmek �ç�n HD �çer�k gerek�r.
 W�ndows Hello yüz k�ml�k doğrulaması, k�ml�k doğrulamak ve W�ndows c�hazların yanı sıra M�crosoft Passport k�l�d�n�z� açmak �ç�n yakın kızılötes� (IR) görüntüleme kullanacak şek�lde özel olarak yapılandırılmış b�r kamera kullanır.
 Kullanımı kolay HP Power Manager kontrol panel� �le p�l�n�z�n performansını ve durumunu yönet�n, �zley�n ve şarj seçenekler�n� özelleşt�r�n.
 Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d�r. EPEAT tesc�l� ülkeden ülkeye değ�ş�r. Ülkelere göre tesc�l durumları �ç�n bkz. www.epeat.net. Güneş enerj�s� üretme aksesuarları �ç�n www.hp.com/go/opt�ons adres�nde bulunan HP'n�n üçüncü taraf seçenekler

mağazasında jeneratör anahtar kel�mes�yle arama yapın.
 Har�c� güç kaynakları, WWAN modüller�, güç kabloları, kablolar ve çevre b�r�mler� har�çt�r. Satın aldıktan sonra ed�n�len serv�s parçaları Düşük Halojenl� olmayab�l�r.
 HP Support Ass�stant - W�ndows ve İnternet Er�ş�m� gerekt�r�r.
 HP ZCentral Remote Boost, Z İş İstasyonlarına önceden yüklenm�ş olarak gelmez, ancak l�sans satın almadan tüm Z masaüstü ve d�züstü b�lg�sayarlara �nd�r�leb�l�r ve bunlarda çalıştırılab�l�r. Z olmayan gönder�c� c�hazlarda, eş zamanlı olarak yürütülen sürümler �ç�n

ayrı kalıcı l�sans veya kalıcı yüzer l�sans satın alınması ve ZCentral Remote Boost Yazılım Desteğ�n�n satın alınması gerek�r. RGS �ç�n W�ndows, RHEL (7 veya 8), UBUNTU 18.04 LTS ya da HP Th�nPro 7 �şlet�m s�stemler� gerek�r. MacOS (10.13 veya sonrak� sürümü) �şlet�m
s�stem� yalnızca alıcı tarafında desteklen�r. Ağ er�ş�m� gerekt�r�r. Yazılım, hp.com/ZCentralRemoteBoost adres�nden �nd�r�leb�l�r.

 Yalnızca Web üzer�nden destek
 T�le™ �ç�n W�ndows 10 gerek�r. Bazı özell�kler �ç�n �steğe bağlı T�le Prem�um abonel�ğ� gerek�r. Z�l ses� özell�ğ� HP El�te G8 D�züstü B�lg�sayarlarda kullanılamaz. W�ndows 10 �ç�n T�le uygulaması W�ndows Store'dan �nd�r�leb�l�r. Mob�l telefon uygulaması App Store ve

Google Play'den �nd�r�leb�l�r. �OS 11 ve üzer� veya Andro�d 6.0 ve üzer� sürüm gerek�r, daha fazla b�lg� �ç�n bkz. https://support.thet�leapp.com/hc/en-us/art�cles/200424778. HP T�le b�lg�sayarda güç olduğu sürece çalışır.
 M�racast, b�lg�sayarınızı TV'lere, projektörlere ve M�racast teknoloj�s�n� destekleyen medya akışı yürütücüler�ne yansıtmak �ç�n kullanab�leceğ�n�z kablosuz b�r teknoloj�d�r. M�racast teknoloj�s�n�, b�lg�sayarınızda yaptıklarınızı paylaşmak veya slayt göster�s� sunmak �ç�n

kullanab�l�rs�n�z. Daha fazla b�lg� �ç�n: http://w�ndows.m�crosoft.com/en-us/w�ndows-8/project-w�reless-screen-m�racast.
 HP Performance Adv�sor Yazılımı. Daha fazla b�lg� almak veya �nd�rmek �ç�n şu adres� kullanın: https://www8.hp.com/us/en/workstat�ons/performance-adv�sor.html
 HP BIOSphere Gen6 özell�kler� platforma ve yapılandırmaya göre değ�şeb�l�r.
 HP Sure Adm�n �ç�n W�ndows 10 veya üzer�, HP BIOS, http://www.hp.com/go/cl�entmanagement adres�nden �nd�reb�len HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t gerek�r ve HP Sure Adm�n Local Access Authent�cator akıllı telefon uygulamasının Andro�d veya Apple uygulama

mağazasından �nd�r�lmes� gerekl�d�r. HP Cl�ent Secur�ty Manager Gen7, W�ndows gerekt�r�r ve bazı HP El�te ve Pro b�lg�sayarlarda sunulur.
 HP Connect�on Opt�m�zer �ç�n W�ndows 10 gerek�r.
 HD decode, DX12, HDMI 1.4, DP üzer�nden 60 Hz'de 4K'ya kadar ve HDMI üzer�nden 30 Hz'de 4K'ya kadar HDCP 2.2 desteğ�
 Paylaşılan v�deo belleğ� (UMA), v�deo performansı �ç�n toplam s�stem belleğ�n�n b�r kısmını kullanır. V�deo performansına ayrılmış s�stem belleğ�, d�ğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
 HP Sure Cl�ck �ç�n W�ndows 10 Pro veya üzer� veya Enterpr�se sürümü gerek�r. Ayrıntıların tamamı �ç�n bkz. https://b�t.ly/2PrLT6A_SureCl�ck.
 3 GB'ın üzer�nde bellek ve 32 b�t �şlet�m s�stem�yle yapılandırılmış s�stemlerde, s�stem kaynak gereks�n�mler� neden�yle belleğ�n tamamı kullanılamayab�l�r. 4 GB'ın üzer�ndek� belleğ� kullanab�lmek �ç�n 64 b�t �şlet�m s�stem� gerek�r. Bellek modüller� en fazla 4800 MT/s

ver� aktarım hızlarını destekler; gerçek ver� hızını s�stemdek� yapılandırılmış �şlemc� bel�rler. Desteklenen bellek ver� hızları �ç�n �şlemc�n�n tekn�k özell�kler�ne bakın.
 HP Sure Run Gen4 çözümü bazı HP b�lg�sayarlarda sunulur ve W�ndows 10 ve daha yen� sürüm gerekt�r�r.
 Güvenl� çek�rdekl� b�lg�sayar, Intel® vPro® veya AMD Ryzen™ Pro �şlemc� gerekt�r�r. 8 GB veya daha fazla s�stem belleğ� gerekt�r�r. Güvenl� çek�rdekl� b�lg�sayar �şlevsell�ğ� fabr�kadan etk�nleşt�r�leb�l�r.
 HP Sure V�ew Reect tümleş�k g�zl�l�k ekranı, satış sırasında yapılandırılması gereken ve yatay yönde çalışacak şek�lde tasarlanmış �steğe bağlı b�r özell�kt�r.
 HP Sure Sense çözümü W�ndows 10 Pro, W�ndows 10 Enterpr�se, W�ndows 11 Pro veya W�ndows 11 Enterpr�se �şlet�m s�steml� bazı HP b�lg�sayarlarda sunulur.
 myHP �ç�n W�ndows �şlet�m s�stem� gerek�r.
 Ayrı veya �steğe bağlı özell�k olarak satılır.
 Çözünürlükler, mon�tör özell�kler�ne ve çözünürlük �le renk der�nl�ğ� ayarlarına bağlıdır.
 HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t http://www.hp.com/go/cl�entmanagement adres�nden �nd�r�leb�l�r.
 HP Secure Erase, Nat�onal Inst�tute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88 "Clear" bölümündek� açıklanan yöntemler �ç�nd�r. HP Secure Erase, Intel® Optane™ platformlarını desteklemez.
 HP Sure Recover Gen4 w�th Embedded Re�mag�ng, W�ndows 10 veya üzer� gerekt�ren ve satın alma sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı b�r özell�kt�r. Ver� kaybını önlemek �ç�n öneml� dosyaları, ver�ler�, fotoğraarı, v�deoları ve d�ğer değerl� belgeler�

yedeklemen�z gerek�r. W�-F� kullanan ağ tabanlı kurtarma özell�ğ�, yalnızca Intel W�-F� Modülüne sah�p b�lg�sayarlarda mevcuttur.
 HP Tamper Lock, fabr�kada yapılandırılması gereken �steğe bağlı b�r özell�kt�r ve kullanımdan önce b�r süperv�zör parolası bel�rlenmes�n� gerekt�r�r.
 HP Cl�ent Secur�ty Manager Gen7, W�ndows gerekt�r�r ve bazı HP El�te ve Pro b�lg�sayarlarda sunulmaktadır.
 HP Sure Start Gen6 çözümü bazı HP b�lg�sayarlarda sunulur ve W�ndows 10 ve üzer� sürüm gerekt�r�r.
 G�gab�t sınıfı Kategor� 16 4G LTE modülü �steğe bağlıdır ve fabr�kada yapılandırılmalıdır. Taşıyıcılar 5 taşıyıcı toplama özell�ğ� ve 100 Mhz kanal bant gen�şl�ğ� dağıttığı �ç�n 1 Gbps'ye kadar �nd�rme hızını destekleyecek şek�lde tasarlanan modül, ayrı satın alınan h�zmet

sözleşmes� ve akt�vasyon gerekt�r�r. HSPA 3G teknoloj�ler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur. H�zmet sağlayıcısından h�zmet�n kapsamını ve bölgen�zde sunulup sunulmadığını öğren�n. Bağlantı, yükleme ve �nd�rme hızları ağa, konuma, ortama, ağ koşullarına ve d�ğer
etkenlere göre değ�ş�kl�k göster�r. 4G LTE özell�ğ� tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde sunulmamaktadır.

 Yalnızca Web üzer�nden destek
 Her b�leşendek� okyanusa g�den plast�k yüzdes� ürüne göre değ�ş�r.
 Ger� dönüştürülmüş plast�k �çer�k yüzdes�, IEEE 1680.1-2018 standardında bel�rlenen tanıma dayanmaktadır.
 %100 ger� dönüştürülmüş ağaç l�f� ve organ�k malzemeden �mal ed�lm�ş f�ber yastıklar.
 Dış kutu ve oluklu yastıklı ambalajın %100'ü, sürdürüleb�l�r kaynaklı, sert�f�kalı ve ger� dönüştürülmüş f�berden �mal ed�l�r.
 HP Qu�ckDrop �ç�n �nternet er�ş�m� ve HP Qu�ckDrop uygulaması önceden kurulmuş W�ndows 10 b�lg�sayar ve Andro�d HP Qu�ckDrop uygulaması yüklenm�ş Andro�d 7 veya üzer� sürüm çalıştıran Andro�d c�haz (telefon veya tablet) ve/veya �OS HP Qu�ckDrop

uygulaması yüklenm�ş �OS 12 veya üzer� sürüm çalıştıran �OS c�haz (telefon veya tablet) gerek�r.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyr�ght 2022 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya yazım
hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
Intel, Core, Optane, Celeron, Pent�um, Ir�s, XMM ve Thunderbolt, Intel Corporat�on veya yan kuruluşlarının ABD ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markaları ya da tesc�ll� t�car� markalarıdır. AMD, Ryzen, Athlon
ve Radeon, Advanced M�cro Dev�ces, Inc. ş�rket�n�n t�car� markalarıdır. Bluetooth, sah�b�ne a�t b�r t�car� markadır ve HP Inc. tarafından l�sanslı olarak kullanılmaktadır. NVIDIA ve GeForce, NVIDIA
Corporat�on'ın ABD'de ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markaları ve/veya tesc�ll� t�car� markalarıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tesc�ll� t�car� markalarıdır. D�splayPort™ ve
D�splayPort™ logosu, V�deo Electron�cs Standards Assoc�at�on (VESA®) kuruluşunun ABD ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markalarıdır. McAfee ve McAfee L�veSafe, McAfee LLC ş�rket�n�n ABD ve d�ğer
ülkelerdek� t�car� markaları veya tesc�ll� t�car� markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Da�res�'n�n tesc�ll� t�car� markasıdır. D�ğer tüm t�car� markalar �lg�l� sah�pler�ne a�tt�r.
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