Veri sayfası

HP ProBook 450 G8 Dizüstü
Bilgisayar
Günümüzün çalışma tarzları için modern tasarım

HP ProBook 450 Dizüstü Bilgisayar, yeni
kompakt tasarımı sayesinde, çalışma
masasından toplantı odasına ve eve geçen,
büyümekte olan şirketlerdeki profesyonellere
ticari performans, güvenlik ve dayanıklılık
sunar.

*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

HP, iş için Windows 11 Pro önerir

İşinizin sizi götürdüğü her yere uygun yeni bir tasarım
Alüminyum bileşenlere sahip olan kompakt, hafif ve ince kasa her yere kolayca
taşınır. %87'den yüksek bir ekran/gövde oranı sağlayan, yüksek parlaklığa sahip
isteğe bağlı bir ekran3 ile yeni bir klavye, sessiz ve hızlı bir deneyim sunar.
HP Wolf Security ile korunmaktadır
HP Wolf Security for Business, donanım uygulamalı, her zaman açık, dirençli bir
savunma hattı kurar. BIOS'tan tarayıcıya kadar, işletim sisteminin üzerinde, içinde ve
altında bu sürekli gelişen çözümler bilgisayarınızın modern tehditlerden
korunmasına yardımcı olur.1
Uzun süre tükenmeyen güç
İsteğe bağlı en son dört çekirdekli Intel® işlemci2,4 ile çığır açan Intel® Iris® Xᵉ grafik
kartı5 hızlı, yükseltilebilir, çift kanallı SODIMM belleğe6 sahip olan HP ProBook 450,
uzun pil ömrü ve yüksek hızlı katı hal sürücüleriyle performansı artırır.
Alüminyum bileşenlere sahip olan hafif bir kasa şık bir görünüm sunar. Performansa
duyulan güven, 120.000 saatlik HP Toplam Test Süreci'ne ve MIL-STD 810H
testlerine dayanmaktadır.
İsteğe bağlı dört çekirdekli Intel® Core™ işlemciyle zorlu iş uygulamalarını
hızlandırın.7,8
Bağlı Modern Bekleme Modu ile hızla harekete geçin ve isteğe bağlı parmak izi
eşleştirme sensörüyle bilgisayarınızı uyandırın.2,4
Kauçuk tuşlarla yeniden tasarlanmış klavyesi sayesinde tutarlı dokunma hissi ve son
derece sessiz yazma deneyimi yaşayın.3
Ürün yazılımı saldırıları bilgisayarınızı tamamen tahrip edebilir. Saldırılar veya
bozulmaların ardından otomatik olarak kurtarma yaparak kendi kendini onaran BIOS
HP Sure Start Gen6 ile güvende kalın.9
Nerelerde çalışabileceğinizi bilgisayarınızın taşınabilirliği ve hızlı bir bağlantının
güvenilirliği belirler. Gigabit hızlı Wi-Fi 6 ile yoğun kablosuz ortamlarda hızlı ve
güvenilir bir bağlantı elde edin.11,12
İsteğe bağlı HP Sure View Gen3 ile yanlardan bakıldığında ekranın karanlık ve
okunamaz görünmesini sağlayarak meraklı gözleri anında engelleyin.13
Bilgisayarınızın kamerasının lensini örten dahili HP Gizlilik Kamerası kapağıyla içiniz
rahat olsun.14
Yerleşik RJ-45 bağlantı noktası sayesinde, LAN bağlantısı gerektiğinde bile kolayca
bağlantıda kalın. Cihazlarınızı iki USB Type-A bağlantı noktasıyla bağlayın ve USB
Type-C® 3.1 Gen 2 bağlantı noktasının hızının ve çok yönlülüğünün keyfini çıkarın.
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HP, iş için Windows 11 Pro önerir

HP ProBook 450 G8 Dizüstü Bilgisayar Teknik Özellikler Tablosu

*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 11 Pro1
Windows 11 Home – HP, işletmeler için Windows 11 Pro'yu önerir1
Windows 11 Home Single Language1
Windows 11 Pro (Hacimli Lisanslama Sözleşmesiyle Windows 11 Enterprise kullanılabilir)1
Windows 10 Pro1
Windows 10 Home1
Windows 10 Home Single Language1
FreeDOS
(Aygıt Windows 10 ve ücretsiz bir Windows 11 yükseltmesi içerir veya önceden yüklenmiş Windows 11 içerebilir. Yükseltme zamanlaması aygıta göre değişiklik gösterebilir. Özellikler ve
uygulama kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Bazı özellikler için belirli bir donanım gerekmektedir (bkz. Windows 11 Özellikleri).)

İşlemci ailesi6

11'inci Nesil Intel® Core™ i7 işlemci; 11'inci Nesil Intel® Core™ i5 işlemci; 11'inci Nesil Intel® Core™ i3 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler3,4,5,6

Intel® Core™ i7-1165G7 ile Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı (2,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,7 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 4 çekirdek); Intel® Core™ i5-1135G7 ile
Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı (2,4 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,2 GHz'e kadar, 8 MB L3 önbellek, 4 çekirdek); Intel® Core™ i3-1115G4 ile Intel® UHD Grafik Kartı (3,0 GHz
temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,1 GHz'e kadar, 6 MB L3 önbellek, 2 çekirdek)

Maksimum bellek

32 GB DDR4-3200 SDRAM 7
Her iki yuva da, BT ekibi tarafından erişilebilir/yükseltilebilir veya yalnızca kendi kendine bakan bilgisayarlar bulunur. Çift kanallı belleği destekler.

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

en fazla 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD, 32 GB Intel® Optane™ bellek ile H108,9,10
128 GB en fazla 1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD TLC8
256 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD8

Ekran boyutu (diyagonal, metrik)

39,6 cm (15.6")

Ekran

39,6 cm (15,6") diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar çerçeve, yansımasız, 1000 nit, %100 sRGB, HP Sure View bütünleşik gizlilik ekranı; 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, FHD (1920 x 1080), IPS, dar çerçeve, yansımasız, 250 nit, %45 NTSC; 39,6 cm (15,6") diyagonal, HD
(1366 x 768), dar çerçeve, yansımasız, 250 nit, %45 NTSC; 39,6 cm (15,6") diyagonal, FHD (1920 x 1080), dokunmatik, dar çerçeve, yansımasız, 250 nit, %45 NTSC 12,14,15,16

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı; Intel® UHD Grafik Kartı12,44
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® MX450 (2 GB DDR5 ayrılmış)41
(HD Decode, DX12 ve HDMI 1.4b desteği.)

Ses

Çift stereo hoparlör, çift dizi mikrofon

Bellek kartı aygıtı

1 microSD (isteğe bağlı)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj, 1 güç); 1 HDMI 1.4b; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-45 ;
(HDMI kablosu ayrı satılır.);
İsteğe Bağlı Bağlantı Noktaları: 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gb/sn sinyal hızı (USB Güç Dağıtımı, DisplayPort™ 1.4)

Giriş aygıtları

HP Premium Klavye – sayısal tuş takımlı, sıvı dökülmesine dayanıklı, tam boyutlu, isteğe bağlı arkadan aydınlatmalı klavye13; Çok noktalı dokunma hareketi destekli Tıklama Paneli;

İletişim

Realtek 10/100/1000 GbE NIC 43; Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 5 birleşik; Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) ve Bluetooth® 5 birleşik, vPro®; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852AE
802.11a/b/g/n/ax (2x2) ve Bluetooth® 5.2 birleşik 11,42;

Kamera

720p HD kamera; IR Kamera (belirli modellerde) 12

Yazılım

HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Gürültü Azaltma Yazılımı; HP Support Assistant; Office Satın Alın (Ayrı olarak satılır); HP Power Manager; myHP; HP
Gizlilik Ayarları; Ticari için HSA Birleştirici; Ticari için HSA Uzaktan İzleyici; Ticari için Touchpoint Özelleştirici; HP Bildirimleri; Xerox® DocuShare® 30 günlük ücretsiz deneme sürümü teklifi;

Kullanılabilir yazılımlar

HP Smart Support57

Güvenlik yönetimi

Absolute persistence modülü; HP DriveLock ve Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Başlatma öncesi kimlik doğrulama; TPM 2.0 yerleşik güvenlik çipi, Windows 10 (Common Criteria
EAL4+ Sertifikalı) ile birlikte gönderilir; HP Sure Click; Windows Defender; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; Ağ üzerinden BIOS Güncellemesi; Master Boot Record Güvenliği; Kasa kilitleri ve
kablo kilidi cihazları için destek; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Admin; HP Client Security Manager Gen7;23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35

Güvenlik Yazılımı Lisansları

HP Wolf Pro Security EditionHP Pro Security Edition, belirli bazı HP bilgisayarlarda önceden yüklenmiş olarak sunulur ve HP Sure Click Pro ve HP Sure Sense Pro içerir. 3 yıllık lisans gereklidir.
HP Pro Security Edition yazılımının lisansı, https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/disclaimer.do#EN_US adresinde bulunan ve şu bölümü değiştirilmiş olan HP Son Kullanıcı
Lisans Sözleşmesi'nin (EULA) lisans şartları uyarınca verilir: "7. Dönem. EULA'da yer alan şartlar uyarınca daha önce başka şekilde sonlandırılmadığı sürece HP Pro Security Edition (HP Sure
Sense Pro ve HP Sure Click Pro) lisansı, aktivasyondan sonra etkinleşir ve sonraki otuz altı (36) ay ("Başlangıç Dönemi") boyunca etkin kalır. Başlangıç Dönemi'nin sonunda (a) HP.com, HP
Satış veya bir HP Kanal İş Ortağı'ndan HP Pro Security Edition için bir yenileme lisansı satın alabilirsiniz veya (b) gelecekte sunulan yazılım güncelleştirmeleri ya da HP Desteği olmaksızın HP
Sure Click ve HP Sure Sense'in standart sürümlerini kullanmaya devam edebilirsiniz." HP Pro Security Edition, KOBİ ortamı için optimize edilmiştir ve önceden yapılandırılmış şekilde gönderilir
(yönetilebilirlik isteğe bağlıdır). HP Pro Security Edition, http://www.hp.com/go/clientmanagement adresinden indirilebilen HP Manageability Integration Kit tarafından kullanılan sınırlı bir araç
setini destekler.

Parmak izi okuyucu

Parmak izi sensörü (belirli modellerde)

Yönetim özellikleri

HP Sürücü Paketleri; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP İstemci Kataloğu; HP Manageability Integration Kit Gen321,22

Güç

HP Smart 65 W Harici AC güç adaptörü; HP Smart 45 W Harici AC güç adaptörü; HP Smart 65 W USB Type-C® adaptör37

Pil türü

HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 45 Wh polimer34

Pil ömrü

12 saat 30 dakikaya kadar45

Boyutlar

35,94 x 23,39 x 1,99 cm

Ağırlık

1,74 kg'dan başlar (Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Ekolojik etiketler

ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Gold tescilli. Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz. www.epeat.net.39

Sürdürülebilir etki özellikleri

Düşük halojen; TCO Onaylı40

Garanti

Standart parça ve işçilik içeren 1 yıllık sınırlı garanti (1-1-0), ülkeye bağlıdır (yükseltmeler kullanılabilir). Birincil pil için 1 yıllık sınırlı garanti.

17,18,36
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HP ProBook 450 G8 Dizüstü Bilgisayar
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

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: UK703E
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HP ProBook 450 G8 Dizüstü Bilgisayar
Mesaj Altbilgileri
1

HP Wolf Security for Business, Windows 10 gerektirir, çeşitli HP güvenlik özelliklerini kapsar ve HP Pro, Elite, İş İstasyonu ve RPOS ürünlerinde sunulur. Dahil olan güvenlik özellikleri ve işletim sistemi gereksinimleri için ürün ayrıntılarına bakın.
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 do
Fabrikada yapılandırılması gereken isteğe bağlı bir özelliktir.
4
Dört çekirdekli işlemci ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
5
Intel® Iris® Xᵉ grafik kartı, Intel® Core™ i5 veya i7 işlemci gerektirir.
6
Çift kanallı bellek ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır. Bazı üçüncü taraf bellek modüllerinin endüstri standartlarına uygun olmaması nedeniyle, uyumluluktan emin olmak için HP markalı bellek kullanmanızı öneririz. Bellek hızlarını karıştırırsanız, sistem daha
düşük bir bellek hızında çalışacaktır.
7
HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. Kaza sonucu oluşan tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Hizmeti gerekir.
8
MIL-STD testleri 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 Hizmeti gerekir.
9
HP Sure Start Gen6, bazı HP bilgisayarlarda mevcuttur.
11
Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır. Wi-Fi 6, önceki 802.11 teknik özellikleriyle geriye dönük olarak uyumludur. Wi-Fi 6 (802.11ax) teknik özellikleri taslak niteliğindedir
ve nihai değildir. Nihai teknik özelliklerin taslak teknik özelliklerden farklı olması durumunda, bilgisayarın diğer 802.11ax cihazlarıyla iletişim kurma özelliği etkilenebilir.
12
Wi-Fi 6 (802.11ax) sayesinde, aynı yönlendiriciye bağlı iki cihaz arasında veri aktarımı yaparken Wi-Fi® destekli gigabit hızlarına ulaşılabilir. Ayrı satılan ve 160 MHz kanalları destekleyen kablosuz yönlendirici gerekir.
13
HP Sure View Gen3 tümleşik gizlilik ekranı, satış sırasında yapılandırılması gereken ve yatay yönde çalışacak şekilde tasarlanmış isteğe bağlı bir özelliktir.
14
HP Gizlilik Kamerası yalnızca HD veya IR kameralı bilgisayarlarda sunulmaktadır ve fabrikada takılmalıdır.
2
3

Teknik Özellikler Altbilgileri
1 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 otomatik olarak

güncellenir ve etkinleştirilir. Yüksek hızlı internet ve Microsoft hesabı gerekir. Güncellemeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. http://www.windows.com.
3 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından tüm müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra d
4 İşlemci hızı, en yüksek performans modunu gösterir; işlemciler, pil optimizasyonu modunda daha düşük hızlarda çalışır.
5 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.
6 Microsoft'un destek politikası uyarınca HP, Intel ve AMD 7'nci 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 adresi
7 Bazı üçüncü taraf bellek modüllerinin endüstri standardı olmayan standartlara sahip olması nedeniyle uyumluluk elde etmek için HP markalı bellek kullanmanızı öneririz. Bellek hızlarını karıştırırsanız, sistem daha düşük bir bellek hızında çalışacaktır
8 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 30 GB'a kadar bir bölüm (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
9 Intel® Optane™ bellek sistemi hızlandırma, sisteminizde bulunan DRAM yerine geçmez veya DRAM'i artırmaz. 8. Nesil veya daha yüksek Intel® Core™ işlemci, Intel® Optane™ destekli BIOS sürümü, Windows 10 64 bit ve Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST)
sürücüsü gerektirir.
10 Intel® Optane™ bellek H10 yalnızca Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD için mevcuttur.
11 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtimler, taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimlerin taslak belirtim
12 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
13 Arkadan aydınlatmalı klavye isteğe bağlı bir özelliktir.
14 Çözünürlükler, monitör özelliklerine ve çözünürlük ve renk derinliği ayarlarına bağlıdır.
15 HP Sure View tümleşik gizlilik ekranı, satış sırasında yapılandırılması gereken ve yatay yönde çalışacak şekilde tasarlanmış isteğe bağlı bir özelliktir.
16 Sure View veya dokunmatik ekran ile gerçek parlaklık daha düşük olacaktır.
17 HP Connection Optimizer için Windows 10 gerekir.
18 HP Support Assistant için Windows ve internet erişimi gerekir.
19 HP Sürücü Paketleri önceden yüklü değildir ancak http://www.hp.com/go/clientmanagement adresinden indirilebilir.
20 HP Manageability Integration Kit http://www.hp.com/go/clientmanagement adresinden indirilebilir.
21 Absolute ürün yazılımı modülü kapalı olarak gönderilir ve yalnızca lisans aboneliği satın alma ve yazılım aracının tam etkinleştirmesi ile etkinleştirilebilir. Lisans abonelikleri, kullanım süreleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde satın alınabilir. Hizmet sınırlıdır. ABD
dışındaki kullanılabilirlik durumu için Absolute'a danışın. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tümü için şu adresi ziyaret edin: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
22 HP Manageability Integration Kit http://www.hp.com/go/clientmanagement adresinden indirilebilir.
23 Absolute ürün yazılımı modülü kapalı olarak gönderilir ve yalnızca lisans aboneliği satın alma ve yazılım aracının tam etkinleştirmesi ile etkinleştirilebilir. Lisans abonelikleri, kullanım süreleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde satın alınabilir. Hizmet sınırlıdır. ABD
dışındaki kullanılabilirlik durumu için Absolute'a danışın. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tümü için şu adresi ziyaret edin: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
24 HP Drive Lock ve Automatic Drive Lock, NVMe sürücülerinde desteklenmemektedir.
25 HP Secure Erase, National Institute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88 "Clear" bölümünde açıklanan temizleme yöntemleri içindir. HP Secure Erase, Intel® Optane™ bulunan platformları desteklemez.
26 Ürün Yazılımı TPM 2.0 sürümüdür. Donanım TPM v1.2 sürümüdür ve TPM 2.0 teknik özellik sürümü v0.89 alt kümesidir, Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafından uygulanmıştır.
27 HP Sure Click, Windows 10 Pro veya Enterprise sürümünü gerektirir ve Internet Explorer, Google Chrome™ ve Chromium™ tarayıcıları destekler. Desteklenen ekler arasında, Office veya Adobe Acrobat yüklüyse salt okunur moddaki Office (Word, Excel, PowerPoint)
ve PDF dosyaları da bulunur.
28 Güncelleştirmeler için Windows Defender Kaydı, Windows 10 ve internet bağlantısı gerekir.
29 HP BIOSphere Gen5, belirli HP Pro ve Elite bilgisayarlarda sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ürün belirtimlerine bakın. Özellikler, platform ve yapılandırmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
30 HP Sure Sense için Windows 10 Pro veya Enterprise sürümü gerekir.
31 HP Client Security Manager Gen6, Windows gerektirir ve belirli HP Pro ve Elite bilgisayarlarda sunulmaktadır.
32 HP Sure Start Gen6, bazı HP bilgisayarlarda mevcuttur.
33 HP Sure Run Gen3, Windows 10 tabanlı belirli Intel® veya AMD işlemcili belirli HP Pro, Elite ve Workstation bilgisayarlarda mevcuttur.
34 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.
35 HP Sure Admin için Windows 10, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit (http://www.hp.com/go/clientmanagement adresinden) ve HP Sure Admin Local Access Authenticator telefon uygulaması (Android veya Apple uygulama mağazasından) gerekir.
36 Kaydolun ve hemen Xerox® DocuShare® Go kullanmaya başlayın. Kredi kartı gerekmez. Taahhüt gerekmez. 30 günlük ücretsiz deneme süresi sona ermeden önce abonelik girilmediği takdirde veriler kullanılamaz hale gelecektir. Ayrıntılar için bkz.
www.xerox.com/docusharego.
37 Kullanılabilirlik ülkeye göre değişebilir.
38 HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri, coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için
http://www.hp.com/go/cpc adresini ziyaret edin. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP hüküm ve şartlarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet hüküm ve şartları
veya HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
39 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. Durum, ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
40 Harici güç kaynakları, güç kabloları, kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
41 Tümleşik grafik kartı işlemciye bağlıdır. NVIDIA® Optimus™ teknolojisi, Intel işlemci ile NVIDIA® GeForce® ayrık grafik kartı yapılandırması gerektirir ve Windows 10 Pro işletim sisteminde kullanılabilir. NVIDIA® Optimus™ teknolojisiyle, ayrık grafik kartının video ve
ekran özelliklerinin tamamı, tüm sistemlerde desteklenemeyebilir (örneğin, duruma göre OpenGL uygulamaları tümleşik GPU'da veya APU'da çalışır).
42 WWAN modülü isteğe bağlıdır, fabrikada yapılandırılması gerekir ve ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcısından hizmetin kapsamını ve bölgenizde sunulup sunulmadığını öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı
olarak bağlantı hızlarında farklılık görülebilir. 4G LTE özelliği tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde mevcut değildir.
43 "10/100/1000" veya "Gigabit" Ethernet terimi, Gigabit Ethernet için IEEE standart 802.3ab ile uyumluluğu gösterir ve 1 Gb/s gerçek çalıştırma hızı anlamına gelmez. Yüksek hızda iletim için Gigabit Ethernet sunucusuna ve ağ altyapısına bağlantı gerekir.
44 Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı özellikleri sistemin Intel® Core™ i5 veya i7 işlemciler ve çift kanallı bellek ile yapılandırılmasını gerektirir. Intel® Core™ i5 veya 7 işlemci ile birlikte ve tek kanallı bellekli Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı yalnızca UHD grafik kartı olarak çalışır.
45 Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10 MM14 pil ömrü değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması
doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.
56 HP Pro Security Edition, belirli bazı HP bilgisayarlarda önceden yüklenmiş olarak sunulur ve HP Sure Click Pro ve HP Sure Sense Pro içerir. 3 yıllık lisans gereklidir. HP Pro Security Edition yazılımının lisansı,
https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/disclaimer.do#EN_US adresinde bulunan ve şu bölümü değiştirilmiş olan HP Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nin (EULA) lisans şartları uyarınca verilir: "7. Süre. EULA'da yer alan şartlar uyarınca daha önce başka
şekilde sonlandırılmadığı sürece HP Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro ve HP Sure Click Pro) lisansı, aktivasyondan sonra etkinleşir ve sonraki otuz altı (36) ay ("Başlangıç Dönemi") boyunca etkin kalır. Başlangıç Dönemi'nin sonunda (a) HP.com, HP Satış veya bir
HP Kanal İş Ortağı'ndan HP Pro Security Edition için bir yenileme lisansı satın alabilirsiniz veya (b) gelecekte sunulan yazılım güncelleştirmeleri ya da HP Desteği olmaksızın HP Sure Click ve HP Sure Sense'in standart sürümlerini kullanmaya devam edebilirsiniz." HP Pro
Security Edition, KOBİ ortamı için optimize edilmiştir ve önceden yapılandırılmış şekilde gönderilir (yönetilebilirlik isteğe bağlıdır). HP Pro Security Edition, http://www.hp.com/go/clientmanagement adresinden indirilebilen HP Manageability Integration Kit tarafından
kullanılan sınırlı bir araç setini destekler.
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