
Ver� sayfası

HP ZBook Stud�o 16 �nç G9 Mob�l İş
İstasyonu
Son derece sürükley�c�. İdeal boyutlarda

İlham geld�ğ�nde hazır olun. Çantanıza
rahatça sığan �nanılmaz derecede şık b�r
b�lg�sayarda profesyonel performans sunan
ZBook Stud�o, havaya g�rmen�ze ve
odaklanmanıza yardımcı olmak �ç�n
tasarlandı. Artık her yerden karmaşık kod
d�z�ler� çalıştırab�l�r, gerçek zamanlı render
alab�l�r veya ver� görselleşt�reb�l�rs�n�z.

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

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

Sınırları zorlayan güç
En fazla Intel® Core™ �9 CPU,  NVIDIA RTX™ A5500 veya NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 T� D�züstü B�lg�sayar
GPU'su  ve 64 GB RAM  �le �ş akışınızı hızlandırın. Bu profesyonel b�lg�sayar kes�nt�s�z çalışab�lmen�z �ç�n 3D
tasarımdan mak�ne öğrenmes�ne kadar tepe performans sunar.

Etrafınızı �ş�n�zle sarın
16:10 HP DreamColor ekran �le eks�ks�z renk doğruluğunun k�l�d�n� açın ve �şler�n�z�n daha fazlasını görün.  120
Hz yen�leme hızıyla v�deo kurgusu �ç�n akıcı hareketler elde ed�n.  Her tuş �ç�n ayrı RGB LED arka aydınlatma �le
klavyen�z�n ışıklarını özelleşt�r�n ve kısayolları vurgulayın.

Her yerde �çer�k üret�n ve �şb�rl�ğ� yapın
Hareket hal�ndeyken �ht�yacınız olan yazılımı çalıştıracak kadar güçlü, �nce ve haf�f b�r d�züstü b�lg�sayarla
bulunduğunuz her yerde �lhamın peş�nde olun. 12 saate varan p�l ömrü,  yapay zeka gürültü engelleme  ve W�-
F� 6E  �le her yerden ver�ml� b�r şek�lde çalışın ve �şb�rl�ğ� yapın.

Oyuna davet eden d�züstü �ş b�lg�sayarı
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.
Karmaşık, çok �ş parçacıklı uygulamaları �şlemek �ç�n tasarlanmış Intel vPro® özell�kl� 12. Nes�l Intel® Core™ �9
�şlemc�  �le çoklu görevler� hızlandırın ve üretkenl�ğ� artırın.
Profesyonel uygulamalar �ç�n sert�f�kalı NVIDIA RTX™ A5500 veya NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 T� D�züstü
B�lg�sayar GPU'su  seçenekler�yle en büyük projeler�n üstes�nden gel�n.
En yüksek �şlemc� gücüyle en ağır �ş yükler�n�n üstes�nden gelmek �ç�n �ş �stasyonunuzu aşırı ısınmaya karşı
koruyan yen� kav�sl� metal kanatlı HP Vaporforce Thermals  �le her türlü �ş yükünde ser�n kalın.
Çoklu görevler� hızla halled�n ve 4 TB'a kadar PCIe Gen4 NVMe depolamayla har�c� sürücüler� rafa kaldırın
İş akışlarını hızlandırın. Hızlı render, düzenleme ve görsel efekt performansı �ç�n 64 GB RAM  �le projeler�n�ze güç
katın.
W�-F� 6E  �le yoğun kablosuz ortamlarda hızlı ve güven�l�r bağlantı elde ed�n.
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.
D�züstü b�lg�sayarınızın RGB aydınlatmasını tek b�r noktada k�ş�selleşt�r�n. Z L�ght Space yazılımıyla,  her tuş �ç�n
ayrı RGB LED arka aydınlatmayla klavye aydınlatmasını özelleşt�r�n.  Yaygın kullanılan yazılım uygulamaları �ç�n
önceden yüklenm�ş tuş renk har�taları kullanın veya kend�n�z�nk�ler� hazırlayın.
Sanal Gerçekl�ğe hazır b�r d�züstü b�lg�sayarla �ş akışınızı yükselt�n. Gerçekç� �çer�kler gel�şt�r�n ve tasarım, eğ�t�m
ve �şb�rl�ğ� yapma şekl�n�z� dönüştürün. Ayrıca, HP Reverb G2 VR Kaskı �le eşleşt�r�ld�ğ�nde tam çözünürlüklü
render �le etk�ley�c� b�r şek�lde �ç�ne g�reb�l�rs�n�z.
Artık 16:10 en boy oranıyla üretkenl�k ve yaratıcı görevler �ç�n 16:9 en boy oranına göre %11 daha fazla
kullanılab�l�r ekran alanı elde eders�n�z. Daha fazla d�key ekran alanı sayes�nde, program menüler�n� veya araç
çubuklarını küçültmeden projen�z�n daha fazlasını görün ve kaydırma �ht�yacını azaltın.
Çok çeş�tl� bağlantı seçenekler�yle �ht�yacınız olan her şeye bağlanın: b�rden çok USB Type-C® bağlantı noktası,
mSD Kart Okuyucu, kulaklık/m�krofon b�rleş�k jakı ve daha fazlası.

1,2
2 2

3
3

4

5 6
7,8

10

1,2,11

2

12

2,13

14

7,8

15

9
4

16



Ver� sayfası | HP ZBook Stud�o 16 �nç G9 Mob�l İş İstasyonu HP, �şletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu öner�yor

HP ZBook Stud�o 16 �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 – HP, W�ndows 11 Pro �şlet�m s�stem�n� öner�r
W�ndows 11 Home – HP, İşletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu öner�r
W�ndows 10 Pro (W�ndows 11 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak ed�n�leb�l�r)
Ubuntu 20.04
FreeDOS 3.0

İşlemc� a�les� 12. Nes�l Intel® Core™ �7 �şlemc�; 12. Nes�l Intel® Core™ �9 �şlemc�

Kullanılab�l�r İşlemc�ler

Intel® Core™ �9-12900H �le Intel® UHD Graf�k Kartı (1,8 GHz E-çek�rdek temel frekansı, 2,5 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,8 GHz'e kadar E-çek�rdek Maks. Turbo
frekansı, 5,0 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™ �7-12800H �le Intel® UHD Graf�k Kartı (1,8 GHz E-çek�rdek temel frekansı, 2,4 GHz P-çek�rdek temel frekansı, 3,7 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

Maks�mum bellek 64 GB DDR5-4800, ECC olmayan SODIMM 
Bellek SODIMM'd�r. Ç�ft kanallı belleğ� destekler.

Bellek yuvaları 2 SODIMM; ç�ft kanalı destekler

Dah�l� depolama 256 GB en fazla 4 TB PCIe® Gen4 x4 NVMe™ M.2 SSD
en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD

Ekran boyutu (d�yagonal, metr�k) 40,6 cm (16 �nç)

Ekran

40,6 cm (16") d�yagonal, 4K WQUXGA (3840 x 2400), 120 Hz, IPS, yansıma önley�c�, 500 n�t, %100 DCI-P3, HP DreamColor; 40,6 cm (16") d�yagonal, 4K WQUXGA
(3840 x 2400), OLED, çoklu dokunma özell�kl�, UWVA, Br�ghtV�ew, Corn�ng® Gor�lla® Glass 5, Düşük Mav� Işık, 400 n�t, %100 DCI-P3; 40,6 cm (16") d�yagonal, WUXGA
(1920 x 1200), IPS, yansıma önley�c�, 1000 n�t, %72 NTSC, HP Sure V�ew Reect entegre g�zl�l�k ekranı; 40,6 cm (16") d�yagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, dar
çerçeve, yansıma önley�c�, Düşük Mav� Işık, 400 n�t, düşük güç, %100 sRGB 

Kullanılab�l�r Graf�k İşlemc�ler

Tümleş�k: Intel® Ir�s® X  eGraf�k Kartı
Bağımsız: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (6 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 D�züstü B�lg�sayar GPU'su (8 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® GeForce RTX™
3080 D�züstü B�lg�sayar GPU'su (8 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 D�züstü B�lg�sayar GPU'su (6 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (6
GB GDDR6X ayrılmış); NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 T� (8 GB GDDR6X ayrılmış); NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 T� (12 GB GDDR6X ayrılmış); NVIDIA® GeForce RTX™ 3070
T� D�züstü B�lg�sayar GPU'su (8 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 T� D�züstü B�lg�sayar GPU'su (16 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A1000 D�züstü
B�lg�sayar GPU'su (4 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A4500 D�züstü B�lg�sayar GPU'su (16 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A5500 D�züstü B�lg�sayar GPU'su (16
GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A2000 D�züstü B�lg�sayar GPU'su (8 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A3000 D�züstü B�lg�sayar GPU'su (12 GB GDDR6 ayrılmış);
AMD Radeon™ Pro 6600M Graf�k Kartı (8 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 T� (8 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA® GeForce RTX™ 3080T� (16 GB GDDR6
ayrılmış); NVIDIA RTX™ A1000 (4 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A2000 (8 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A3000 (12 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A4500
(16 GB GDDR6 ayrılmış); NVIDIA RTX™ A5500 (16 GB GDDR6 ayrılmış)

Ses Bang & Olufsen ses s�stem�, Dört hoparlörlü ses (2 tweeter ve 2 Quad woofer), 2 Üste Bakan M�krofonlu ç�ft d�z� d�j�tal m�krofon, ses açmak ve kısmak �ç�n �şlev tuşları,
b�rleş�k m�krofon/kulaklık jakı, 200 Hz Bass Roll off özell�kl� HD ses

Bellek kartı aygıtı 1 m�croSD 7.1 medya kartı okuyucu

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
Sol taraf: 1 güç konektörü; 1 b�rleş�k kulaklık/m�krofon; 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 SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn s�nyal hızı (şarj); 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gb/sn s�nyal hızı (USB Güç Dağıtımı, D�splayPort™ 1.4)

G�r�ş aygıtları
HP Prem�um Sess�z Klavye: sıvı dökülmes�ne dayanıklı, tam boyutlu, arka aydınlatmalı, oluklu ve DuraKeys özell�kl� klavye; HP RGB Klavye: Tam boyutlu, her tuş �ç�n
RGB arka aydınlatmalı klavye; HP RGB Z Command Klavye: sıvı dökülmes�ne dayanıklı, tam boyutlu, arka aydınlatmalı, oluklu ve DuraKeys özell�kl� klavye ; Çok noktalı
dokunma hareketler�n� ve dokunmaları destekleyen görüntü sensörlü tıklama panel�;

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 ;

Kamera 720p HD IR Kamera 

Yazılım

IE11 �ç�n B�ng araması; Off�ce Satın Alın; HP Hotkey Support; HP Gürültü Azaltma Yazılımı; HP Performance Adv�sor; HP Support Ass�stant; Yerl� M�racast desteğ�; HP
Connect�on Opt�m�zer; HP G�zl�l�k Ayarları; HP Qu�ckDrop; Ver� B�l�m� Yığını; HP Easy Clean; HP PC Hardware D�agnost�cs; Z �ş �stasyonu �ç�n HP ZCentral Remote Boost
2020 Yazılımı; T�le™ Uygulaması; W�ndows 10 Bulut Kurtarma İstemc�s�; 1 aylık Adobe® ücrets�z deneme tekl�f�; HP Z L�ght Space; HP Camera & Super Resolut�on
Yazılımı; 

Kullanılab�l�r yazılımlar HP Smart Support

Güvenl�k yönet�m�
Absolute pers�stence modülü; HP Dev�ce Access Manager; HP Açılışta K�ml�k Doğrulama; Güven�l�r Platform Modülü TPM 2.0 Yerleş�k Güvenl�k Ç�p�; Master Boot Record
güvenl�ğ�; Başlatma önces� k�ml�k doğrulama; W�ndows Defender; HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Adm�n; HP
Image Ass�stant; HP Tamper Lock; MS B�tlocker Ş�freleme; Nano Güvenl�k K�l�d� Yuvası; HP Cl�ent Secur�ty Manager Gen7; HP G�zl�l�k Anahtarı;

Güvenl�k Yazılımı L�sansları HP Wolf Pro Secur�ty Ed�t�on

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

Yönet�m özell�kler� HP Power Manager

Güç HP Sl�m Smart 150 W Har�c� AC güç adaptörü; HP Sl�m Smart 200 W Har�c� AC güç adaptörü

P�l türü HP Uzun Ömürlü 6 hücrel�, 86 Wh pol�mer

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

Boyutlar 35,6 x 24,2 x 1,9 cm (dokunmat�k değ�l); 35,6 x 24,2 x 1,8 cm (dokunmat�k)

Ağırlık En az ağırlık 1,73 kg; (Ağırlık, yapılandırmaya ve b�leşenlere bağlı olarak farklılık göster�r.)

Ekoloj�k et�ketler EPEAT® Gold, ABD'de tesc�ll�d�r

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Düşük Halojen

Garant� 3 yıllık (3/3/0) sınırlı garant�ye 3 yıllık parça ve �şç�l�k dah�ld�r. Yer�nde onarım dah�l değ�ld�r. Hükümler ve şartlar ülkelere göre farklılık göstereb�l�r. Bazı kısıtlamalar ve
�st�snalar geçerl�d�r.
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HP ZBook Stud�o 16 �nç G9 Mob�l İş İstasyonu

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

HP 935 Creator Kablosuz Fare

Yaratıcı çalışmalar �ç�n tasarlanmış fareyle akıcı ve kes�nt�s�z b�r deney�m yaşayın.
Programlanab�l�r düğmeler, ergonom�k tasarım ve 12 haftaya kadar dayanan p�l ömrü  �le
yaratıcılığınızı serbest bırakın. 3 adede kadar c�hazla eşleşt�rerek yaratıcı süreçler�n�z� gel�şt�r�n
ve cam üzer�nde �zleme sensörüyle her yüzeyde çalışma özgürlüğünün keyf�n� çıkarın.
Ürün numarası: 1D0K8AA

HP Renew Bus�ness 17,3 �nç D�züstü
B�lg�sayar Sırt Çantası

Artık d�züstü b�lg�sayarınızı korumak �ç�n kullandığınız sırt çantası 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 17,3 �nç D�züstü B�lg�sayar Sırt Çantası, dayanıklı, tem�zlemes�
kolay ve konfor �ç�n tasarlanmış, çevreye duyarlı malzemeler kullanır.
Ürün numarası: 3E2U5AA

HP 975 Ç�ft Modlu Kablosuz Klavye

Artık �y�leşt�r�lm�ş b�r yazma deney�m�n�n keyf�n� çıkarırken klavyen�z� gerçekten s�ze a�t hale
get�reb�l�rs�n�z. Bunun neden�, Bluetooth® veya USB-A aracılığıyla 3 c�haza kadar
bağlanab�lmen�zd�r. Ayrıca, 20'den fazlası kısayol �ç�n programlanab�len rahat, sess�z, yumuşak
dönüşlü tuşlar, kontrol ed�leb�l�r akıllı arka aydınlatma ve uzun ömürlü, şarj ed�leb�l�r p�l g�b�
olmazsa olmaz b�rçok özell�ğ� de ekled�k.
Ürün numarası: 3Z726AA

HP Stereo USB M�k. 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
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HP ZBook Stud�o 16 �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 b�r özell�kt�r.
 120 Hz yen�leme hızıyla HP DreamColor ekran satış sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı b�r özell�kt�r.
 RGB klavye �steğe bağlı, yapılandırılab�l�r b�r özell�kt�r. Yalnızca ABD, İng�ltere, Almanya ve Fransa'da sunulur.
 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.
 DNN Gürültü Azaltma, W�ndows güncellemes� aracılığıyla otomat�k olarak sağlanır veya kullanılab�l�r olduğunda https://support.hp.com/us-en/dr�vers adres�nden �nd�r�leb�l�r. W�ndows 10 veya üzer� gerekt�r�r, dah�l� b�lg�sayar hoparlörler�, m�krofon ve analog

kulaklıklarla uyumludur. DNN Gürültü Azaltma ayarı, HP Aud�o Control Uygulaması aracılığıyla yapılandırılab�l�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.
 Z L�ght Space �ç�n W�ndows 10 veya üzer� gerek�r.
 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
 Intel® vPro® �şlevler�nden tam olarak yararlanmak �ç�n W�ndows 10 Pro 64 b�t, vPro destekl� �şlemc�, vPro özell�kl� ç�p set�, vPro özell�kl� kablolu LAN ve/veya WLAN kartı ve TPM 2.0 gerekl�d�r. Bazı �şlevler�n çalışması �ç�n ek üçüncü taraf yazılımları gerek�r. Bkz.

http://�ntel.com/vpro
 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.
 Intel® vPro® �şlevler�nden tam olarak yararlanmak �ç�n W�ndows 10 Pro 64 b�t, vPro destekl� �şlemc�, vPro özell�kl� ç�p set�, vPro özell�kl� kablolu LAN ve/veya WLAN kartı ve TPM 2.0 gerekl�d�r. Bazı �şlevler�n çalışması �ç�n ek üçüncü taraf yazılımları gerek�r. Bkz.

http://�ntel.com/vpro
 HP özel buhar hücres� (Z VaporForce) yalnızca NVIDIA RTX™ A3000 veya NVIDIA GeForce RTX™ 3060 d�züstü b�lg�sayar GPU'su ve üzer� yapılandırmalarda sunulur.
 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.
 64 GB'a kadar bellek satış sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı b�r özell�kt�r.
 DNN Gürültü Azaltma, W�ndows güncellemes� aracılığıyla otomat�k olarak sağlanır veya https://support.hp.com/us-en/dr�vers adres�nden �nd�r�leb�l�r. W�ndows 10 veya üzer� gerekt�r�r, dah�l� b�lg�sayar hoparlörler�, m�krofon ve analog kulaklıklarla uyumludur. DNN

Gürültü Azaltma ayarı, HP Aud�o Control Uygulaması aracılığıyla yapılandırılab�l�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 http://www.�ntel.com/technology/turboboost adres�ne bakın.
 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.
 Intel® vPro® �şlevler�nden tam olarak yararlanmak �ç�n W�ndows 10 Pro 64 b�t veya W�ndows 11 Pro 64 b�t, vPro destekl� �şlemc�, vPro özell�kl� ç�p set�, vPro özell�kl� kablolu LAN ve/veya WLAN kartı ve TPM 2.0 gerekl�d�r. Bazı �şlevler�n çalışması �ç�n ek üçüncü taraf

yazılımları gerek�r. Bkz. http://�ntel.com/vpro.
 HP Sure V�ew veya dokunmat�k ekran �le gerçek parlaklık daha düşük olacaktır.
 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.
 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.
 Bazı üçüncü taraf bellek modüller�n�n endüstr� standardı olmayan n�tel�kler� neden�yle, uyumluluk sağlamak �ç�n HP markalı bellek kullanmanızı öner�r�z. Farklı hızlarda bellek ün�teler�n� b�rl�kte kullanırsanız, s�stem daha düşük bellek hızında performans göster�r.
 Çok �şlevl� USB-C bağlantı noktası D�screte Graph�cs ve Intel(r) Ir�s Xe Graph�cs �le çalışır. Not: Nv�d�a Ayrık Gfx �ç�n, GPU QN20-P1 SKU (HDMI2.0 desteğ�) dışında HDMI 2.1'� destekleyeb�l�r.
 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.
 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.
 UHD görüntü �ç�n UHD �çer�k gerek�r.
 HD görüntü �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.
 UMA ve Bağımsız yapılandırmaların her �k�s� de 4 bağımsız ekranı destekler (hem Intel hem de NVIDIA Graf�k kartları), UMA/DIS modu �ç�n kapağın kapatılması gerek�r veya har�c� olarak yalnızca en fazla 3 ekran desteklen�r. Maks�mum çözünürlük = 60Hz'de 8K

(m�n�DP) 60Hz'de 4K (Type C-DP adaptörü kullanan Type-C çıkış bağlantı noktası), 60Hz'de 4K (Type C-DP adaptörü kullanan Type-C çıkış bağlantı noktası), YA DA 60Hz'de 4K (DP1) ve 60Hz'de 2.5K (DP2) ve FHD (VGA) YA DA 60Hz'de 4K (b�r DP Bağlantı Noktası) ve
60Hz'de 4K (Type C-DP adaptörü kullanan Type-C çıkış bağlantı noktası).

 HP Smart Support c�haz sev�yes�nde yapılandırma ver�ler� ve sağlık b�lg�ler�n�n üret�lmes� �ç�n ürünün �lk önyüklemes�nde gerekl� telemetr� b�lg�ler�n� otomat�k olarak toplar ve HP Fabr�ka Yapılandırma H�zmetler� aracılığıyla bazı ürünlerde önceden yüklenm�ş olarak
sunulur veya �nd�r�leb�l�r. HP Smart Support'un nasıl etk�nleşt�r�leceğ� veya �nd�rme �şlem� hakkında daha fazla b�lg� almak �ç�n şu adres� z�yaret ed�n: http://www.hp.com/smart-support.

 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.
 USB-C kablosu ayrı satılır.
 GPU yapılandırmaları, bel�rl� bazı GPU/Bellek Yapılandırmalarıyla sınırlı olab�l�r
 HP RGB Z Command Klavye yalnızca ABD, İng�ltere, Fransa ve Almanya'da sunulur. G�zl�l�k Panel� �le kullanılamaz.
 HP Sure V�ew �steğe bağlıdır ve ürün satın alınırken yapılandırılmalıdır. Yatay olarak çalışır.
 P�l�n gerçek watt saat (Wh) değer�, tasarım kapas�tes�ne göre farklılık göster�r. Raf ömrü, zaman, kullanım, ortam, sıcaklık, s�stem yapılandırması, yüklenen uygulamalar, özell�kler, güç yönet�m� ayarları ve d�ğer etkenlere bağlı olarak p�l kapas�tes� doğal olarak azalır.
 Ekran seçenekler� bel�rl� CPU/GPU Yapılandırmalarıyla sınırlı olab�l�r.
 Çözünürlükler, mon�tör özell�kler�ne ve çözünürlük �le renk der�nl�ğ� ayarlarına bağlıdır.
 HP ZCentral Remote Boost Sender, Z İş İstasyonlarında yüklenm�ş olarak gelmez, ancak 2022 yılı boyunca herhang� b�r l�sans satın almaya gerek kalmadan tüm Z masaüstü ve d�züstü b�lg�sayarlara �nd�r�l�p kullanılab�l�r. Z olmayan gönder�c� c�hazlarda, eşzamanlı

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. Z Olmayan Donanımlarda ZCentral Remote Boost Sender �ç�n l�sans ve W�ndows 10, RHEL/CentOS (7 veya 8) ya
da UBUNTU 18.04 veya 20.04 LTS �şlet�m s�stemler� gerek�r. macOS (10.14 veya üzer�) �şlet�m s�stem� ve Th�nPro 7.2 yalnızca alıcı tarafında desteklen�r. Ağ er�ş�m� gerekt�r�r. Yazılım, hp.com/ZCentralRemoteBoost adres�nden �nd�r�leb�l�r.

 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.

 D�ğer NVIDIA dGPU: 60Hz'de 5K'ya (DSC olmadan) veya 60Hz'de 8K'ya (DSC �le ve 2 ekran gerekt�r�r) kadar DP üzer�nden ve 60Hz'de 8K'ya (DSC �le, 2 ekran gerekt�r�r) kadar HDMI üzer�nden HD ş�fre çözücü, DX12, HDMI 2.1, DP 1.4, HDCP 2.3 desteğ�
 HP Connect�on Opt�m�zer �ç�n W�ndows 10 gerek�r.
 HP BIOSphere Gen6, W�ndows 10 gerekt�r�r ve bazı HP Pro ve El�te b�lg�sayarlarda sunulur. Özell�kler platforma ve yapılandırmalara bağlı olarak değ�ş�kl�k göstereb�l�r
 Absolute uygulaması kapalı olarak gönder�l�r ve müşter� tarafından abonel�k satın alınıp etk�nleşt�r�ld�ğ�nde etk�nleşt�r�l�r. Abonel�kler, kullanım süreler� b�rden fazla yılı kapsayacak şek�lde satın alınab�l�r. H�zmet sınırlı olab�l�r, ABD dışında kullanılab�l�rl�k �ç�n Absolute'a

danışın. Absolute Kurtarma Garant�s� sınırlı b�r garant�d�r. Bazı koşullar geçerl�d�r. Tüm ayrıntılar �ç�n bkz. http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Ver� S�lme, Absolute Software tarafından sunulan �steğe bağlı b�r h�zmett�r.
Kullanılırsa, Kurtarma Garant�s� geçers�z kalır. Ver� S�lme h�zmet�n� kullanmak �ç�n müşter�ler�n önce b�r Ön Yetk�lend�rme Sözleşmes� �mzalamaları ve b�r PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den b�r veya daha fazla sayıda RSA SecurID bel�rtec� satın almaları
gerek�r.

 HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t http://www.hp.com/go/cl�entmanagement adres�nden �nd�r�leb�l�r.
 Güvenl�k yuvası �ç�n güvenl�k k�l�d� ayrı satılır.
 HP Cl�ent Secur�ty Manager Gen7, W�ndows gerekt�r�r ve bazı HP El�te ve Pro b�lg�sayarlarda mevcuttur.
 M�croSD 7.1 yen� nes�l SD kartları destekler ve SD, SDHC, SDXC, SDUC �le uyumludur.
 HP Sure Start Gen6 çözümü bazı HP b�lg�sayarlarda sunulur ve W�ndows 10 ve üzer� sürüm gerekt�r�r.
 Ürün model�, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özell�kler, kullanım, kablosuz ağ �şlevler� ve güç yönet�m ayarlarına bağlı olarak p�l ömrü değ�ş�kl�k 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.
 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. EPEAT® statüsü ülkeye göre değ�ş�r. Daha fazla b�lg� �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Har�c� güç kaynakları, güç kabloları, d�ğer kablolar ve çevre b�r�mler� düşük halojenl� değ�ld�r. Satın aldıktan sonra ed�neceğ�n�z serv�s parçaları düşük halojenl� olmayab�l�r.
 HP Hızlı Şarj Teknoloj�s�n� destekler
 150 W Güç Adaptörü, Nv�d�a RTX™ Graf�k Kartıyla b�rl�kte kullanılmaz
 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 Easy Clean, W�ndows 10 RS3 gerekt�r�r ve sadece klavye, dokunmat�k ekran ve tıklama panel�n� devre dışı bırakır. Bağlantı noktaları devre dışı kalmaz. Tem�zl�k �ç�n kullanım kılavuzuna bakın.
 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.
56. HP Wolf Pro Secur�ty Ed�t�on (HP Sure Cl�ck Pro ve HP Sure Sense Pro dah�l) bazı SKU'larda önceden yüklenm�ş olarak sunulur ve satın alınan HP ürününe bağlı olarak ödenm�ş 1 veya 3 yıllık l�sans dah�ld�r. HP Wolf Pro Secur�ty Ed�t�on yazılımı, aşağıda bel�rt�len
değ�ş�kl�kle b�rl�kte, https://support.hp.com/us-en/document/�sh_3875769-3873014-16 adres�nde bulunan HP Wolf Secur�ty Yazılımı - Son Kullanıcı L�sans Anlaşması (EULA) l�sans koşullarına tab� olacak şek�lde l�sanslanır: "7. Dönem. Bu EULA'da yer alan şartlara
bağlı olarak daha önce başka türlü süres� dolmadıkça, HP Wolf Pro Secur�ty Ed�t�on (HP Sure Sense Pro ve HP Sure Cl�ck Pro) l�sansı, etk�nleşt�r�ld�ğ� anda geçerl� olacak ve on �k� (12) aylık veya otuz altı (36) aylık l�sans süres� ("Başlangıç dönem�") boyunca devam
edecekt�r. Başlangıç Dönem�'n�n sonunda (a) HP.com, HP Satış veya b�r HP Kanal İş Ortağı'ndan HP Wolf Pro Secur�ty Ed�t�on �ç�n b�r yen�leme l�sansı satın alab�l�rs�n�z veya (b) gelecekte sunulan yazılım güncelleşt�rmeler� ya da HP Desteğ� olmaksızın HP Sure Cl�ck ve HP
Sure Sense'�n standart sürümler�n� kullanmaya devam edeb�l�rs�n�z.

 T�le �ç�n W�ndows 10 gerek�r. Bazı özell�kler �ç�n �steğe bağlı T�le Prem�um abonel�ğ� gerek�r. W�ndows 10 �ç�n T�le uygulaması W�ndows Store'dan �nd�r�leb�l�r. Mob�l telefon uygulaması App Store'dan 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.

 Tekl�f dünya çapında (Ç�n ve ambargo uygulanan ülkeler veya yürürlüktek� yasalar veya yönetmel�kler uyarınca kısıtlanmış olarak tanımlanan d�ğer ülkeler har�ç) 18 yaşından büyük yen� ve mevcut abonelere sunulmaktadır. Bel�rl� bazı Adobe yazılımlarında 1 aylık
ücrets�z deneme üyel�ğ�nden yararlanmak �ç�n başlat menüsündek� Adobe s�mges�ne tıklayın. Yazılım c�haza bağlıdır ve devred�lemez. Otomat�k yen�lenen b�r abonel�ğe kaydolmak �stersen�z, kayıt sırasında ödeme yöntem�n�z� bel�rteb�l�rs�n�z. B�r ödeme yöntem�
ekled�ğ�n�zde, abonel�ğ�n�z s�z �ptal etmed�ğ�n�z takd�rde yen�leme tar�h�nde geçerl� olan ücret üzer�nden otomat�k olarak yen�len�r. B�r aylık ücrets�z deneme süres�n�n b�t�m�nden önce �ptal edersen�z, s�zden herhang� b�r ücret alınmaz. Abonel�ğ�n�z� Adobe Hesabı
sayfanızdan veya Müşter� Desteğ� �le �let�ş�me geçerek �sted�ğ�n�z zaman �ptal edeb�l�rs�n�z. Lütfen Adobe Spark ve bu tekl�fte yer alan d�ğer Adobe ürünler�n�n güncel f�yatlarına göz atın. Eğ�t�m, OEM veya toplu l�sanslama müşter�ler� bu tekl�f� kullanamaz. Alıcının �kamet
ett�ğ� yerdek� kullanılab�l�rl�k durumuna bağlıdır. Ek hükümler ve şartlar geçerl� olab�l�r. YASALAR TARAFINDAN YASAKLANDIĞI VEYA SINIRLANDIRILDIĞI DURUMLARDA GEÇERSİZDİR.

 M�croSD 7.1 medya okuyucu tüm SD 7.0 ana b�lg�sayarlarıyla SD 3.0 hızlarında SD 4.0 kartlarını destekler. SD 7.0 kartının 2022'de p�yasaya sürülmes� beklen�yor.
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