
Ver� sayfası

HP ProBook 440 G8 D�züstü
B�lg�sayar
Günümüzün çalışma tarzları �ç�n modern tasarım

HP ProBook 440 D�züstü B�lg�sayar, yen�
kompakt tasarımı sayes�nde, çalışma
masasından toplantı odasına ve eve geçen,
büyümekte olan ş�rketlerdek� profesyonellere
t�car� performans, güvenl�k ve dayanıklılık
sunar.

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

HP, �ş �ç�n W�ndows 11 Pro öner�r
İş�n�z�n s�z� götürdüğü her yere uygun yen� b�r tasarım

Alüm�nyum b�leşenlere sah�p olan kompakt, haf�f ve �nce kasa her yere kolayca
taşınır. %87'den yüksek b�r ekran/gövde oranı sağlayan, yüksek parlaklığa sah�p
�steğe bağlı b�r ekran  �le yen� b�r klavye, sess�z ve hızlı b�r deney�m sunar.

HP Wolf Secur�ty �le korunmaktadır
HP Wolf Secur�ty for Bus�ness, donanım uygulamalı, her zaman açık, d�rençl� b�r
savunma hattı kurar. BIOS'tan tarayıcıya kadar, �şlet�m s�stem�n�n üzer�nde, �ç�nde ve
altında bu sürekl� gel�şen çözümler b�lg�sayarınızın modern tehd�tlerden
korunmasına yardımcı olur.

Uzun süre tükenmeyen güç
İsteğe bağlı en son dört çek�rdekl� Intel® �şlemc�  �le çığır açan Intel® Ir�s® Xᵉ graf�k
kartı  hızlı, yükselt�leb�l�r, ç�ft kanallı SODIMM belleğe  sah�p olan HP ProBook 440,
uzun p�l ömrü ve yüksek hızlı katı hal sürücüler�yle performansı artırır.

Alüm�nyum b�leşenlere sah�p olan haf�f b�r kasa şık b�r görünüm sunar. Performansa
duyulan güven, 120.000 saatl�k HP Toplam Test Sürec�'ne ve MIL-STD 810H
testler�ne dayanmaktadır.
İsteğe bağlı dört çek�rdekl� Intel® Core™ �şlemc�yle zorlu �ş uygulamalarını
hızlandırın.
Bağlı Modern Bekleme Modu �le hızla harekete geç�n ve �steğe bağlı parmak �z�
eşleşt�rme sensörüyle b�lg�sayarınızı uyandırın.
Kauçuk tuşlarla yen�den tasarlanmış klavyes� sayes�nde tutarlı dokunma h�ss� ve son
derece sess�z yazma deney�m� yaşayın.
Ürün yazılımı saldırıları b�lg�sayarınızı tamamen tahr�p edeb�l�r. Saldırılar veya
bozulmaların ardından otomat�k olarak kurtarma yaparak kend� kend�n� onaran BIOS
HP Sure Start Gen6 �le güvende kalın.
Nerelerde çalışab�leceğ�n�z� b�lg�sayarınızın taşınab�l�rl�ğ� ve hızlı b�r bağlantının
güven�l�rl�ğ� bel�rler. G�gab�t hızlı W�-F� 6 �le yoğun kablosuz ortamlarda hızlı ve
güven�l�r b�r bağlantı elde ed�n.
İsteğe bağlı HP Sure V�ew Gen3 �le yanlardan bakıldığında ekranın karanlık ve
okunamaz görünmes�n� sağlayarak meraklı gözler� anında engelley�n.
B�lg�sayarınızın kamerasının lens�n� örten dah�l� HP G�zl�l�k Kamerası kapağıyla �ç�n�z
rahat olsun.
Yerleş�k RJ-45 bağlantı noktası sayes�nde, LAN bağlantısı gerekt�ğ�nde b�le kolayca
bağlantıda kalın. C�hazlarınızı �k� USB Type-A bağlantı noktasıyla bağlayın ve USB
Type-C® 3.1 Gen 2 bağlantı noktasının hızının ve çok yönlülüğünün keyf�n� çıkarın.
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HP ProBook 440 G8 D�züstü B�lg�sayar 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 Home – HP, �şletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu öner�r
W�ndows 11 Home S�ngle Language
W�ndows 11 Pro (Hac�ml� L�sanslama Sözleşmes�yle W�ndows 11 Enterpr�se kullanılab�l�r)
W�ndows 10 Pro
W�ndows 10 Home
W�ndows 10 Home S�ngle Language
FreeDOS
(Aygıt W�ndows 10 ve ücrets�z b�r W�ndows 11 yükseltmes� �çer�r veya önceden yüklenm�ş W�ndows 11 �çereb�l�r. Yükseltme zamanlaması aygıta göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Özell�kler ve
uygulama kullanılab�l�rl�ğ� bölgeye göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Bazı özell�kler �ç�n bel�rl� b�r donanım gerekmekted�r (bkz. W�ndows 11 Özell�kler�).)

İşlemc� a�les� 11'�nc� Nes�l Intel® Core™ �7 �şlemc�; 11'�nc� Nes�l Intel® Core™ �5 �şlemc�; 11'�nc� Nes�l Intel® Core™ �3 �şlemc�

Kullanılab�l�r İşlemc�ler
Intel® Core™ �5-1135G7 (2,4 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,2 GHz'e kadar, 8 MB L3 önbellek, 4 çek�rdek, 8 �ş parçacığı); Intel® Core™ �7-1165G7 (2,8 GHz temel
frekans, Intel® Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,7 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 4 çek�rdek, 8 �ş parçacığı); Intel® Core™ �3-1115G4 �le Intel® UHD Graf�k Kartı (3,0 GHz temel frekans, Intel®
Turbo Boost Teknoloj�s� �le 4,1 GHz'e kadar, 6 MB L3 önbellek, 2 çek�rdek, 4 �ş parçacığı)

Maks�mum bellek 32 GB DDR4-3200 SDRAM 
Her �k� yuva da, BT ek�b� tarafından er�ş�leb�l�r/yükselt�leb�l�r veya yalnızca kend� kend�ne bakan b�lg�sayarlar bulunur. Ç�ft kanallı belleğ� destekler.

Bellek yuvaları 2 SODIMM

Dah�l� depolama
en fazla 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD, 32 GB Intel® Optane™ bellek �le H10
128 GB en fazla 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD TLC
256 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD

Ekran boyutu (d�yagonal, metr�k) 35,56 cm (14 �nç)

Ekran
35,6 cm (14") d�yagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar çerçeve, yansımasız, 1000 n�t, %100 sRGB, HP Sure V�ew bütünleş�k g�zl�l�k ekranı; 35,6 cm (14") d�yagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar
çerçeve, yansımasız, 400 n�t, düşük güç, %100 sRGB; 35,6 cm (14") d�yagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar çerçeve, yansımasız, 250 n�t, %45 NTSC; 35,6 cm (14") d�yagonal, HD (1366 x
768), dar çerçeve, yansımasız, 250 n�t, %45 NTSC; 35,6 cm (14") d�yagonal, FHD (1920 x 1080), dokunmat�k, IPS, dar çerçeve, yansımasız, 250 n�t, %45 NTSC 

Kullanılab�l�r Graf�k İşlemc�ler
Tümleş�k: Intel® Ir�s® Xᵉ Graf�k Kartı; Intel® UHD Graf�k Kartı
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® MX450 (2 GB DDR5 ayrılmış)
(HD Decode, DX12 ve HDMI 1.4b desteğ�.)

Ses Ç�ft stereo hoparlör, ç�ft d�z� m�krofon

Kablosuz teknoloj�ler� Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced; Intel® AX201 W�-F� 6 (2x2) ve Bluetooth® 5 b�rleş�m�, vPro® olmayan; Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) W�-F�® ve Bluetooth® 5 b�rleş�m� 
##net�nterface_02_ser�esftntnbr##

Bellek kartı aygıtı 1 m�croSD (�steğe bağlı)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps ver� aktarım hızı (1 şarj, 1 güç); 1 HDMI 1.4b; 1 b�rleş�k kulaklık/m�krofon; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-45 ;
(HDMI kablosu ayrı satılır.);
İsteğe Bağlı Bağlantı Noktaları: 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 Klavye – sıvı dökülmes�ne dayanıklı, �steğe bağlı arkadan aydınlatmalı klavye ; Çok noktalı dokunma hareket� destekl� Tıklama Panel�;

İlet�ş�m Realtek 10/100/1000 GbE NIC ; Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) W�-F�® ve Bluetooth® 5 b�rleş�k; Intel® W�-F� 6 AX201 (2x2) ve Bluetooth® 5 b�rleş�k, vPro®; Realtek W�-F� 6 RTL8852AE
802.11a/b/g/n/ax (2x2) ve Bluetooth® 5.2 b�rleş�k ;

Kamera 720p HD kamera; IR Kamera (bel�rl� modellerde) 

Yazılım
HP Connect�on Opt�m�zer; HP Image Ass�stant; HP Hotkey Support; HP Gürültü Azaltma Yazılımı; HP Support Ass�stant; Off�ce Satın Alın (Ayrı olarak satılır); HP Power Manager; myHP; HP
G�zl�l�k Ayarları; T�car� �ç�n HSA B�rleşt�r�c�; T�car� �ç�n HSA Uzaktan İzley�c�; T�car� �ç�n Touchpo�nt Özelleşt�r�c�; HP B�ld�r�mler�; Xerox® DocuShare® 30 günlük ücrets�z deneme sürümü tekl�f�;

Kullanılab�l�r yazılımlar HP Smart Support

Güvenl�k yönet�m�
Absolute pers�stence modülü; HP Dr�veLock ve Automat�c Dr�veLock; HP Secure Erase; Başlatma önces� k�ml�k doğrulama; TPM 2.0 yerleş�k güvenl�k ç�p�, W�ndows 10 (Common Cr�ter�a
EAL4+ Sert�f�kalı) �le b�rl�kte gönder�l�r; HP Sure Cl�ck; W�ndows Defender; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; Ağ üzer�nden BIOS Güncellemes�; Master Boot Record Güvenl�ğ�; Kasa k�l�tler� ve
kablo k�l�d� c�hazları �ç�n destek; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Adm�n; HP Cl�ent Secur�ty Manager Gen7;

Güvenl�k Yazılımı L�sansları

HP Wolf Pro Secur�ty Ed�t�onHP Pro Secur�ty Ed�t�on, bel�rl� bazı HP b�lg�sayarlarda önceden yüklenm�ş olarak sunulur ve HP Sure Cl�ck Pro ve HP Sure Sense Pro �çer�r. 3 yıllık l�sans gerekl�d�r.
HP Pro Secur�ty Ed�t�on yazılımının l�sansı, https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/d�scla�mer.do#EN_US adres�nde bulunan ve şu bölümü değ�şt�r�lm�ş olan HP Son Kullanıcı
L�sans Sözleşmes�'n�n (EULA) l�sans şartları uyarınca ver�l�r: "7. Dönem. EULA'da yer alan şartlar uyarınca daha önce başka şek�lde sonlandırılmadığı sürece HP Pro Secur�ty Ed�t�on (HP Sure
Sense Pro ve HP Sure Cl�ck Pro) l�sansı, akt�vasyondan sonra etk�nleş�r ve sonrak� otuz altı (36) ay ("Başlangıç Dönem�") boyunca etk�n kalır. Başlangıç Dönem�'n�n sonunda (a) HP.com, HP
Satış veya b�r HP Kanal İş Ortağı'ndan HP 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." HP Pro Secur�ty Ed�t�on, KOBİ ortamı �ç�n opt�m�ze ed�lm�şt�r ve önceden yapılandırılmış şek�lde gönder�l�r
(yönet�leb�l�rl�k �steğe bağlıdır). HP Pro Secur�ty Ed�t�on, http://www.hp.com/go/cl�entmanagement adres�nden �nd�r�leb�len HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t tarafından kullanılan sınırlı b�r araç
set�n� destekler.

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

Yönet�m özell�kler� HP Sürücü Paketler�; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Conf�g Ut�l�ty (BCU); HP İstemc� Kataloğu; HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t Gen3

Güç HP Smart 65 W Har�c� AC güç adaptörü; HP Smart 45 W Har�c� AC güç adaptörü; HP Smart 65 W USB Type-C® adaptör

P�l türü HP Uzun Ömürlü 3 hücrel�, 45 Wh pol�mer

P�l ömrü 12 saat 45 dak�kaya kadar

Boyutlar 32,19 x 21,39 x 1,99 cm

Ağırlık 1,38 kg'dan başlayan ağırlık (Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değ�ş�r.)

Ekoloj�k et�ketler ENERGY STAR® sert�f�kalı; EPEAT® Gold tesc�ll�. Geçerl� olduğu konumlarda EPEAT® tesc�ll�d�r. EPEAT tesc�l� ülkeye göre değ�ş�r. Ülkelere göre tesc�l durumları �ç�n bkz. www.epeat.net.

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� Düşük halojen; TCO Onaylı

Garant� Standart parça ve �şç�l�k �çeren 1 yıllık sınırlı garant� (1-1-0), ülkeye bağlıdır (yükseltmeler kullanılab�l�r). B�r�nc�l p�l �ç�n 1 yıllık sınırlı garant�.
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HP ProBook 440 G8 D�züstü B�lg�sayar

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

HP 3 yıllık D�züstü B�lg�sayarlar �ç�n
Sonrak� İş Günü Yer�nde Donanım
Desteğ�

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı b�r tekn�syenden 3 yıl boyunca sonrak� �ş günü yer�nde
donanım desteğ� alın.
Ürün numarası: UK703E
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HP ProBook 440 G8 D�züstü B�lg�sayar
Mesaj Altb�lg�ler�
 HP Wolf Secur�ty for Bus�ness, W�ndows 10 gerekt�r�r, çeş�tl� HP güvenl�k özell�kler�n� kapsar ve HP Pro, El�te, İş İstasyonu ve RPOS ürünler�nde sunulur. Dah�l olan güvenl�k özell�kler� ve �şlet�m s�stem� gereks�n�mler� �ç�n ürün ayrıntılarına bakın.
 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 do
 Fabr�kada yapılandırılması gereken �steğe bağlı b�r özell�kt�r.
 Dört çek�rdekl� �şlemc� ayrı veya �steğe bağlı özell�k olarak satılır.
 Intel® Ir�s® Xᵉ graf�k kartı, Intel® Core™ �5 veya �7 �şlemc� gerekt�r�r.
 Ç�ft kanallı bellek ayrı veya �steğe bağlı özell�k olarak satılır. Bazı üçüncü taraf bellek modüller�n�n endüstr� standartlarına uygun olmaması neden�yle, uyumluluktan em�n olmak �ç�n HP markalı bellek kullanmanızı öner�r�z. Bellek hızlarını karıştırırsanız, s�stem daha

düşük b�r bellek hızında çalışacaktır.
 HP Toplam Test Sürec� �le elde ed�len sonuçlar, bu test koşulları altında gelecektek� performansın garant�s� değ�ld�r. Kaza sonucu oluşan tüm hasarlar �ç�n �steğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care H�zmet� gerek�r.
 MIL-STD testler� ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gerekl�l�kler�ne veya asker� kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, gelecekte bu test koşulları altında sunulacak performansın garant�s� değ�ld�r. Kaza sonucu oluşan hasarlar �ç�n

�steğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care H�zmet� gerek�r.
 HP Sure Start Gen6, bazı HP b�lg�sayarlarda mevcuttur.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet h�zmet� gerek�r ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ� sınırlıdır. W�-F� 6, öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur. W�-F� 6 (802.11ax) tekn�k özell�kler� taslak n�tel�ğ�nded�r

ve n�ha� değ�ld�r. N�ha� tekn�k özell�kler�n taslak tekn�k özell�klerden farklı olması durumunda, b�lg�sayarın d�ğer 802.11ax c�hazlarıyla �let�ş�m kurma özell�ğ� etk�leneb�l�r.
 W�-F� 6 (802.11ax) sayes�nde, aynı yönlend�r�c�ye bağlı �k� c�haz arasında ver� aktarımı yaparken W�-F�® destekl� g�gab�t hızlarına ulaşılab�l�r. Ayrı satılan ve 160 MHz kanalları destekleyen kablosuz yönlend�r�c� gerek�r.
 HP Sure V�ew Gen3 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 G�zl�l�k Kamerası yalnızca HD veya IR kameralı b�lg�sayarlarda sunulmaktadır ve fabr�kada takılmalıdır.

 

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.
 Çok çek�rdek teknoloj�s�, bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını yükseltmek �ç�n tasarlanmıştır. Bu teknoloj�n�n kullanımından tüm müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r. Performans ve saat frekansı, uygulama �ş yükünün yanı sıra d
 İşlemc� hızı, en yüksek 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'nc� 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�
 Bazı üçüncü taraf bellek modüller�n�n endüstr� standardı olmayan standartlara sah�p olması neden�yle uyumluluk elde etmek �ç�n HP markalı bellek kullanmanızı öner�r�z. Bellek hızlarını karıştırırsanız, s�stem daha düşük b�r bellek hızında çalışacaktır
 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. 30 GB'a kadar b�r bölüm (W�ndows 10 �ç�n) s�stem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 Intel® Optane™ bellek s�stem� hızlandırma, s�stem�n�zde bulunan DRAM yer�ne geçmez veya DRAM'� artırmaz. 8. Nes�l veya daha yüksek Intel® Core™ �şlemc�, Intel® Optane™ destekl� BIOS sürümü, W�ndows 10 64 b�t ve Intel® Rap�d Storage Technology (Intel® RST)

sürücüsü gerekt�r�r.
 Intel® Optane™ bellek H10 yalnızca Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD �ç�n mevcuttur.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet h�zmet� gerek�r ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ� sınırlıdır. 802.11ac WLAN �ç�n bel�rt�mler, taslak n�tel�ğ�nded�r ve n�ha� değ�ld�r. N�ha� bel�rt�mler�n taslak bel�rt�m
 HD görüntüler� göreb�lmek �ç�n HD �çer�ğ� gerek�r.
 Arkadan aydınlatmalı klavye �steğe bağlı b�r özell�kt�r.
 Çözünürlükler, mon�tör özell�kler�ne ve çözünürlük ve renk der�nl�ğ� ayarlarına bağlıdır.
 HP Sure V�ew 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.
 Sure V�ew veya dokunmat�k ekran �le gerçek parlaklık daha düşük olacaktır.
 HP Connect�on Opt�m�zer �ç�n W�ndows 10 gerek�r.
 HP Support Ass�stant �ç�n W�ndows ve �nternet er�ş�m� gerek�r.
 HP Sürücü Paketler� önceden yüklü değ�ld�r ancak http://www.hp.com/go/cl�entmanagement adres�nden �nd�r�leb�l�r.
 HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t http://www.hp.com/go/cl�entmanagement adres�nden �nd�r�leb�l�r.
 Absolute ürün yazılımı modülü kapalı olarak gönder�l�r ve yalnızca l�sans abonel�ğ� satın alma ve yazılım aracının tam etk�nleşt�rmes� �le etk�nleşt�r�leb�l�r. L�sans abonel�kler�, kullanım süreler� b�rden fazla yılı kapsayacak şek�lde satın alınab�l�r. H�zmet sınırlıdır. ABD

dışındak� kullanılab�l�rl�k durumu �ç�n Absolute'a danışın. Bel�rl� koşullar geçerl�d�r. Ayrıntıların tümü �ç�n şu adres� z�yaret ed�n: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
 HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t http://www.hp.com/go/cl�entmanagement adres�nden �nd�r�leb�l�r.
 Absolute ürün yazılımı modülü kapalı olarak gönder�l�r ve yalnızca l�sans abonel�ğ� satın alma ve yazılım aracının tam etk�nleşt�rmes� �le etk�nleşt�r�leb�l�r. L�sans abonel�kler�, kullanım süreler� b�rden fazla yılı kapsayacak şek�lde satın alınab�l�r. H�zmet sınırlıdır. ABD

dışındak� kullanılab�l�rl�k durumu �ç�n Absolute'a danışın. Bel�rl� koşullar geçerl�d�r. Ayrıntıların tümü �ç�n şu adres� z�yaret ed�n: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
 HP Dr�ve Lock ve Automat�c Dr�ve Lock, NVMe sürücüler�nde desteklenmemekted�r.
 HP Secure Erase, Nat�onal Inst�tute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88 "Clear" bölümünde açıklanan tem�zleme yöntemler� �ç�nd�r. HP Secure Erase, Intel® Optane™ bulunan platformları desteklemez.
 Ürün Yazılımı TPM 2.0 sürümüdür. Donanım TPM v1.2 sürümüdür ve TPM 2.0 tekn�k özell�k sürümü v0.89 alt kümes�d�r, Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafından uygulanmıştır.
 HP Sure Cl�ck, W�ndows 10 Pro veya Enterpr�se sürümünü gerekt�r�r ve Internet Explorer, Google Chrome™ ve Chrom�um™ tarayıcıları destekler. Desteklenen ekler arasında, Off�ce veya Adobe Acrobat yüklüyse salt okunur moddak� Off�ce (Word, Excel, PowerPo�nt)

ve PDF dosyaları da bulunur.
 Güncelleşt�rmeler �ç�n W�ndows Defender Kaydı, W�ndows 10 ve �nternet bağlantısı gerek�r.
 HP BIOSphere Gen5, bel�rl� HP Pro ve El�te b�lg�sayarlarda sunulmaktadır. Ayrıntılı b�lg� �ç�n ürün bel�rt�mler�ne bakın. Özell�kler, platform ve yapılandırmalara bağlı olarak değ�ş�kl�k göstereb�l�r.
 HP Sure Sense �ç�n W�ndows 10 Pro veya Enterpr�se sürümü gerek�r.
 HP Cl�ent Secur�ty Manager Gen6, W�ndows gerekt�r�r ve bel�rl� HP Pro ve El�te b�lg�sayarlarda sunulmaktadır.
 HP Sure Start Gen6, bazı HP b�lg�sayarlarda mevcuttur.
 HP Sure Run Gen3, W�ndows 10 tabanlı bel�rl� Intel® veya AMD �şlemc�l� bel�rl� HP Pro, El�te ve Workstat�on b�lg�sayarlarda mevcuttur.
 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.
 HP Sure Adm�n �ç�n W�ndows 10, HP BIOS, HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t (http://www.hp.com/go/cl�entmanagement adres�nden) ve HP Sure Adm�n Local Access Authent�cator telefon uygulaması (Andro�d veya Apple uygulama mağazasından) gerek�r.
 Kaydolun ve hemen Xerox® DocuShare® Go kullanmaya başlayın. Kred� kartı gerekmez. Taahhüt gerekmez. 30 günlük ücrets�z deneme süres� sona ermeden önce abonel�k g�r�lmed�ğ� takd�rde ver�ler kullanılamaz hale gelecekt�r. Ayrıntılar �ç�n bkz.

www.xerox.com/docusharego.
 Kullanılab�l�rl�k ülkeye göre değ�şeb�l�r.
 HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler �ç�n h�zmet düzeyler� ve yanıt süreler�, coğraf� konumunuza göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. H�zmet, donanımın satın alındığı tar�hte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olab�l�r. Ayrıntılı b�lg� �ç�n

http://www.hp.com/go/cpc adres�n� z�yaret ed�n. HP h�zmetler�, sağlanan h�zmete �l�şk�n veya satın alma sırasında Müşter�ye b�ld�r�len �lg�l� HP hüküm ve şartlarına tab�d�r. Müşter�, �lg�l� yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sah�p olab�l�r ve HP h�zmet hüküm ve şartları
veya HP Ürünü �le b�rl�kte sağlanan HP Sınırlı Garant�s� bu hakları herhang� b�r şek�lde etk�lemez.

 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Durum, ülkeye göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Har�c� güç kaynakları, güç kabloları, kablolar ve çevre b�r�mler� Düşük Halojenl� değ�ld�r. Satın aldıktan sonra ed�n�len serv�s parçaları Düşük Halojenl� olmayab�l�r.
 Tümleş�k graf�k kartı �şlemc�ye bağlıdır. NVIDIA® Opt�mus™ teknoloj�s�, Intel �şlemc� �le NVIDIA® GeForce® ayrık graf�k kartı yapılandırması gerekt�r�r ve W�ndows 10 Pro �şlet�m s�stem�nde kullanılab�l�r. NVIDIA® Opt�mus™ teknoloj�s�yle, ayrık graf�k kartının v�deo ve

ekran özell�kler�n�n tamamı, tüm s�stemlerde desteklenemeyeb�l�r (örneğ�n, duruma göre OpenGL uygulamaları tümleş�k GPU'da veya APU'da çalışır).
 WWAN modülü �steğe bağlıdır, fabr�kada yapılandırılması gerek�r ve ayrı olarak satın alınan h�zmet sözleşmes� gerekt�r�r. Serv�s 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� tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde mevcut değ�ld�r.
 "10/100/1000" veya "G�gab�t" Ethernet ter�m�, G�gab�t Ethernet �ç�n IEEE standart 802.3ab �le uyumluluğu göster�r ve 1 Gb/s gerçek çalıştırma hızı anlamına gelmez. Yüksek hızda �let�m �ç�n G�gab�t Ethernet sunucusuna ve ağ altyapısına bağlantı gerek�r.
 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.
 Ürün model�, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özell�kler, kullanım, kablosuz ağ �şlevler� ve güç yönet�m� ayarları g�b� çeş�tl� etkenlere göre W�ndows 10 MM14 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 www.bapco.com adres�ne bakın.
 HP Pro Secur�ty Ed�t�on, bel�rl� bazı HP b�lg�sayarlarda önceden yüklenm�ş olarak sunulur ve HP Sure Cl�ck Pro ve HP Sure Sense Pro �çer�r. 3 yıllık l�sans gerekl�d�r. HP Pro Secur�ty Ed�t�on yazılımının l�sansı,

https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/d�scla�mer.do#EN_US adres�nde bulunan ve şu bölümü değ�şt�r�lm�ş olan HP Son Kullanıcı L�sans Sözleşmes�'n�n (EULA) l�sans şartları uyarınca ver�l�r: "7. Süre. EULA'da yer alan şartlar uyarınca daha önce başka
şek�lde sonlandırılmadığı sürece HP Pro Secur�ty Ed�t�on (HP Sure Sense Pro ve HP Sure Cl�ck Pro) l�sansı, akt�vasyondan sonra etk�nleş�r ve sonrak� otuz altı (36) ay ("Başlangıç Dönem�") boyunca etk�n kalır. Başlangıç Dönem�'n�n sonunda (a) HP.com, HP Satış veya b�r
HP Kanal İş Ortağı'ndan HP 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." HP Pro
Secur�ty Ed�t�on, KOBİ ortamı �ç�n opt�m�ze ed�lm�şt�r ve önceden yapılandırılmış şek�lde gönder�l�r (yönet�leb�l�rl�k �steğe bağlıdır). HP Pro Secur�ty Ed�t�on, http://www.hp.com/go/cl�entmanagement adres�nden �nd�r�leb�len HP Manageab�l�ty Integrat�on K�t tarafından
kullanılan sınırlı b�r araç set�n� destekler.

 HP Smart Destek, c�haz düzey�nde yapılandırma ver�ler� ve sağlık durumunu garant� altına almak �ç�n ürünün �lk başlatması sırasında gerekl� olan belgeler� otomat�k olarak toplar ve HP Factory Conf�gurat�on H�zmetler� aracılığıyla bel�rl� ürünlerde önceden yüklenm�ş
olarak bulunur; veya �nd�r�leb�l�r. HP Smart Desteğ� etk�nleşt�rme veya yükleme hakkında daha fazla b�lg� �ç�n lütfen http://www.hp.com/smart-support adres�n� z�yaret ed�n.

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 ve Intel vPro, Intel Corporat�on ş�rket�n�n veya ABD ve d�ğer ülkelerdek� alt kuruluşlarının t�car� ya da tesc�ll� t�car� markalarıdır. Bluetooth, sah�b�ne a�t b�r t�car� markadır ve HP Inc. tarafından
l�sanslı olarak kullanılmaktadır. D�splayPort™ ve D�splayPort™ logosu, V�deo Electron�cs Standards Assoc�at�on'ın (VESA®) ABD ve d�ğer ülkelerdek� t�car� markalarıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB
Implementers Forum'un 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�n�n mülk�yet�nded�r.
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