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HP ZBook Firefly 14 inç G8 Mobil İş
İstasyonu
ZBook performansı artık çok daha mobil.

Şu ana kadarki en küçük ve en hafif ZBook
bilgisayarımız tipik iş bilgisayarlarının
sınırlarını zorlayanlar için gerçek mobilite
sunar. İster sahada, ister evde olsun,
profesyonel düzeyde performans ve renk
açısından hassas DreamColor ekranla her
yerden işleri incelemek ve projeleri yönetmek
için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip
olursunuz.

HP, iş için Windows 10 Pro işletim sistemini
önerir

Hareket halindeyken yönetin

Yalnızca 2,99 lb  ağırlıktan başlayan en mobil ZBook bilgisayarımız hareket için üretilmiştir. 3 kat
daha hızlı Wi-Fi®,  gigabit sınıfı 5G  ve daha iyi pil ömrü  ile ofis dışındaki günlere hazırsınız. Üstelik
HP Sure View Reflect gizlilik ekranı özel bilgileri meraklı gözlerden korur.

Profesyonel performans. Mobil işgücü.

Profesyonel uygulamalar için sertifikalı 11. Nesil Intel® Core™ işlemciler ve NVIDIA® T500 grafik
kartlarıyla yavaşlamalara veda edin ve projeler ile ağır iş yüklerinin üstesinden gelin. Hızlı çoklu
görevler ve üretkenlik için çok büyük dosyaları açın ve uygulamaları aynı anda çalıştırın.

En yüksek standartları karşılayan renk doğruluğu.

Daha derin siyahlar. Daha parlak beyazlar. Tam spektrumlu renk hassasiyeti. Bir milyar ekran rengi,
%100 DCI-P3 renk aralığı ve HDR özelliğiyle inanılmaz DreamColor teknolojimiz, uzun pil ömrüyle
size renk konusunda tam güven verir.

HP'nin işbirliği ve bağlantı teknolojileriyle desteklenen Windows 10 Pro ile her yerde performans veya
güvenlikten taviz vermeden çalışın.

4 GB video bellekli NVIDIA® T500 grafik kartıyla hızlı çoklu görevler ve üretkenlik için çok büyük
dosyaları açın ve uygulamaları aynı anda çalıştırın.

En çok ihtiyacınız olan anda 4,7 GHz'e kadar hızlanma özellikli en yeni 11. Nesil dört çekirdekli Intel®
Core™ işlemcilerle fikirlerinizi çabucak ve verimli bir şekilde hayata geçirin.

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

HP'nin en güvenli mobil iş istasyonlarıyla kendinize güvenin. HP Sure View Reflect ile görsel bilgisayar
korsanlığına karşı anında koruma sağlayın ve HP Sure Start, HP Sure Sense ve HP Tamper Lock izinsiz
müdahale algılama sensörüyle ürün yazılımı ve kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı savunma elde
edin.

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

Klavye daha rahat, sezgisel ve sessiz bir deneyim için kauçuk tuşlar, ortam ışığını algılayan arka
aydınlatma ve sessiz tıklama paneliyle yeniden tasarlanmıştır.

En üst düzey sağlamlık için tasarlanmış olan bu ZBook iş günü boyunca çalışmaya devam
edeceğinden emin olmak için 19 zorlu MIL-STD 810H testinden geçirilir.

Işık hızında Thunderbolt™ 4 veri aktarımı ve iki harici 4K ekranı çalıştırma esnekliği sağlayan HP
Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu Gen 2 (120 W) ile masaüstü bilgisayarınızın bağlantı seçeneklerini
artırın.

170 derecelik kapak menteşeleri kolay işbirliği ve her açıdan rahat görüş için neredeyse dümdüz
açılabilir.

Tamamen revize edilmiş bekleme modu, ilham geldiği anda çalışmaya hazır olmanızı sağlar. Uyku
moduna geçme ve kapatma modları olmayan modern bekleme moduyla bilgisayarınız her zaman
bağlantıda ve kullanıma hazır olarak sizi bekler.
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HP ZBook Firefly 14 inç G8 Mobil İş İstasyonu Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

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

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

Kullanılabilir İşlemciler Intel® Core™ i5-1135G7 (2,4 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,2 GHz'e kadar, 8 MB L3 önbellek, 4 çekirdek); Intel® Core™ i7-1165G7
(2,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,7 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 4 çekirdek)

Yonga kümesi Tümleşik Intel® SoC

Maksimum bellek 32 GB DDR4-2666 ECC olmayan SDRAM (ayrık grafik kartı yapılandırmaları); 64 GB DDR4-2666 ECC olmayan SDRAM (tümleşik grafik kartı
yapılandırmaları) 

Bellek yuvaları 2 SODIMM bellek çift kanalı destekler (tümleşik grafik kartı yapılandırmaları), Lehimlenmiş bellek çift kanalı destekler (ayrık grafik kartı yapılandırmaları)

Dahili depolama

256 GB en fazla 2 TB PCIe® Gen3 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC Kendi Kendini Şifreleyen (SED) Katı Hal Sürücüsü (SSD)
256 GB en fazla 512 GB PCIe® Gen3 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC Katı Hal Sürücüsü (SSD)
en fazla 256 GB PCIe® Gen3 x4 NVMe™ M.2 2280 TLC Value Katı Hal Sürücüsü (SSD)
en fazla 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD, 32 GB Intel® Optane™ bellek H10 ile PCIe® NVMe™ M.2 QLC SSD
en fazla 128 GB PCIe® Gen 3 x 2 NVMe™ M.2 SSD

Ekran

35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, yansıma önleyici, 400 nit, %100 sRGB; 35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), dokunmatik, IPS,
250 nit, %45 NTSC; 35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, yansıma önleyici, 1000 nit, %72 NTSC, HP Sure View Reflect tümleşik gizlilik ekranı;
35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, yansıma önleyici, 500 nit, %100 DCI-P3, HP DreamColor; 35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080),
dokunmatik, IPS, yansıma önleyici, 250 nit, %45 NTSC 

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı
Bağımsız: NVIDIA® T500 (4 GB GDDR5 ayrılmış)
(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.)

Ses Bang & Olufsen ses sistemi, çift stereo hoparlör, HP Dışa Bakan Mikrofon çift dizi dijital mikrofon, sesi açmak ve kısmak için işlev tuşları, birleşik
mikrofon/kulaklık jakı, HD ses

Bellek kartı aygıtı 1 akıllı kart okuyucu (bazı modellerde)

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

Giriş aygıtları
HP Premium Sessiz Klavye: sıvı dökülmesine dayanıklı, tam boyutlu, oluklu ve DuraKeys özellikli klavye; HP Premium Sessiz Klavye: sıvı dökülmesine
dayanıklı, tam boyutlu, arka aydınlatmalı, oluklu ve DuraKeys özellikli klavye; İkili işaret çubuğu; Hafifçe vurma varsayılan olarak etkin, çok noktalı
dokunma hareketi destekli tıklama paneli; Hareket destekli Microsoft Hassas Dokunmatik Yüzey;

İletişim WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) ve Bluetooth® 5 birleşimi, vPro® olmayan ; WWAN: Intel® XMM™ 7360 LTE Advanced CAT 9; Qualcomm® Snapdragon™
X55 5G Modem-RF Sistemi ; İsteğe Bağlı Yakın Alan İletişimi (NFC) modülü

Kamera 720p HD kamera; 720p HD IR kamera 

Yazılım IE11 için Bing araması; Office Satın Alın; CyberLink Power Media Player; HP Hotkey Support; HP Gürültü Önleme Yazılımı; HP Performance Advisor; HP
Recovery Manager; HP Support Assistant; Yerel Miracast desteği; HP Connection Optimizer; HP ZCentral Remote Boost Yazılımı; myHP

Güvenlik yönetimi

HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP
Sure View Reflect; HP Tamper Lock; MS Bitlocker Şifreleme; HP Proaktif Güvenlik; HP Image Assistant Gen4.6; HP Sure Click 1.5; HP TPM Configuration
Yardımcı Programı; HP Sure Run Gen4; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Recover Gen4 with Embedded Reimaging; Güvenli çekirdekli bilgisayar
özellikli

Parmak izi okuyucu Parmak izi okuyucusu (belirli modellerde)

Güç HP Smart 65 W Harici AC Güç Adaptörü; HP Smart 45 W Harici AC Güç Adaptörü

Pil türü HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 53 Wh Lityum iyon polimer

Pil ömrü 14 saate kadar

Pilin yeniden şarj edilme süresi Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 30 dakikada yaklaşık %50

Boyutlar 32,3 x 21,46 x 1,79 cm

Ağırlık En düşük ağırlık 1,35 kg (Ağırlık, yapılandırmaya ve bileşenlere bağlı olarak farklılık gösterir.)

Enerji verimliliği uygunluğu ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Gold tescilli yapılandırmalar mevcuttur

Sürdürülebilir etki özellikleri Düşük halojen

Garanti 3 yıllık (3-3-0) sınırlı garanti ve hizmet teklifi kapsamında 3 yıl boyunca parça ve işçilik sunulur. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.

Ekran boyutu (diyagonal, metrik) 35,6 cm (14 inç)
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HP ZBook Firefly 14 inç G8 Mobil İş İstasyonu

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP USB-C Yerleştirme İstasyonu G5

Çok yönlü, zarif ve yer kazandıran HP USB-C Yerleştirme İstasyonu G5 sayesinde USB-C™ etkin
dizüstü bilgisayarınızdan  ekranlarınıza, cihazlarınıza ve kablolu ağınıza bağlanan tek kabloyla
hızla çalışın. Yerleştirme istasyonu HP, Apple®, Dell, Lenovo ve daha pek çok markanın dizüstü
bilgisayarlarıyla uyumludur.  Zorlu grafik gereksinimleri ve yoğun işlemci kullanımı içeren
uygulamalar için tasarlanmıştır.
Ürün numarası: 5TW10AA

HP İnce Kablosuz Klavye ve Fare
2015 model HP İş Amaçlı Bilgisayarları tamamlamak üzere tasarlanan şık ve kompakt HP İnce
Kablosuz Klavye ve Fare ile verimliliğinizi artırın ve çalışma alanınızı genişletin. Zorlu grafik
gereksinimleri ve yoğun işlemci kullanımı içeren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Ürün numarası: T6L04AA

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: U4414E
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HP ZBook Firefly 14 inç G8 Mobil İş İstasyonu

Mesaj Altbilgileri

 Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.
 Aynı yönlendiriciye bağlı iki cihaz arasında dosya aktarımı yaparken Wi-Fi 5 80 MHz ve Wi-Fi 6 160 MHz minimum gereksinimlerine göre. Ayrı satılan ve 802.11ax (Wi-Fi 6) destekleyen kablosuz yönlendirici gerektirir. Yalnızca 802.11ax

özelliğinin desteklendiği ülkelerde kullanılabilir. 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 dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ax cihazlarıyla iletişim kurma özelliği
etkilenebilir.
 Gigabit sınıfı Kategori 16 4G LTE modülü isteğe bağlıdır ve fabrikada yapılandırılmalıdır. Taşıyıcılar 5 taşıyıcı toplama özelliği ve 100 Mhz kanal bant genişliği dağıttığı için 1 Gbps'ye kadar indirme hızını destekleyecek şekilde tasarlanan modül,

ayrı satın alınan hizmet sözleşmesi ve aktivasyon gerektirir. HSPA 3G teknolojileriyle geriye dönük olarak uyumludur. Servis sağlayıcısından hizmetin kapsamını ve bölgenizde sunulup sunulmadığını öğrenin. Bağlantı, yükleme ve indirme hızları
ağa, konuma, ortama, ağ koşullarına ve diğer etkenlere göre değişiklik gösterir. 4G LTE özelliği tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde sunulmamaktadır.
 HP ZBook 14u G6 ile kıyaslandığında.
 HP Sure View Reflect isteğe bağlı bir özelliktir, fabrikada yapılandırılması gerekir ve yatay yönlendirmede çalışmak üzere tasarlanmıştır.
 A-FRC teknolojili Dream Color paneli üzerinden bir milyar renk kullanılabilirliği 1H2021
 Standart FHD ekranlarla kıyaslandığında.
 Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrıca satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi

gerekebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir, bu özellik daima etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. http://www.windows.com.
 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı

sıra donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir. Intel® Turbo Boost teknolojisi için, Intel Turbo Boost özellikli
bir işlemciye sahip bir bilgisayar gerekir. Intel Turbo Boost performansı donanım, yazılım ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için www.intel.com/technology/turboboost adresini ziyaret edin. "

 Adobe ve Autodesk yazılımı ayrı satılır.
 Windows ve 8. Nesil ve üzeri Intel® işlemciler veya AMD Ryzen™ 4000 veya üzeri işlemciler içeren HP İş İstasyonlarında satıcılar arasında ek maliyet gerektirmeyen benzersiz ve kapsamlı HP güvenlik özelliklerine dayanır.
 HP Sure View Reflect tümleşik gizlilik ekranı satış sırasında yapılandırılması gereken isteğe bağlı bir özelliktir.
 HP Sure Start Gen7, Intel işlemcili bazı HP bilgisayarlarda sunulmaktadır. Kullanılabilirlik için ürün teknik özelliklerine bakın.
 HP Sure Sense için Windows 10 gerekir. Kullanılabilirlik için ürün teknik özelliklerine bakın.
 3.2.2020 itibarıyla, hoparlör kasasının %5'i okyanusa gitmesi muhtemel plastiklerden üretildi.
 %75 oranında geri dönüştürülmüş Alüminyum 6063 (mimari alüminyum) kullanıldı – A Kapağı (kapak), %50 oranında geri dönüştürülmüş Alüminyum 5052 (ev eşyası için alüminyum) kullanıldı – C ve D Kapağı (klavye ve taban).
 Testler, ABD Savunma Bakanlığı (DoD) sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, gelecekte bu test koşulları altında sunulacak performansın garantisi değildir. Kaza sonucu

oluşan hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack gerekir.
 Thunderbolt™ 3 teknolojili HP Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu ayrı satılır.
 Harici ekranlar ayrı satılır. İki adede kadar harici 4K ekranı çalıştırmak için isteğe bağlı hibrit grafik kartı gereklidir.

 

Teknik Özellikler Altbilgileri

 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Windows işlevlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için sistemlerin yükseltilmesi ve/veya ayrıca satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerekebilir.
Windows 10 ot
 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
 İşlemci hızı maksimum performans modunu gösterir; işlemciler, pil optimizasyonu modunda daha düşük hızlarda çalışır.
 Intel® Turbo Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.intel.com/technology/turboboost adresini ziyaret edin.
 Microsoft'un destek politikası uyarınca HP, Intel ve AMD 7'nci nesil ve üzeri işlemcilerle yapılandırılmış ürünlerde Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez veya Windows 8 veya Windows 7 sürücülerini

http://www.support.hp.com adresin
 HP bu platformda Windows 10, sürüm 1809'u test etmiştir. Windows 10'un daha yeni sürümleri hakkında test bilgileri için lütfen bkz. https://support.hp.com/document/c05195282
 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Diskin en fazla 35 GB'lık bir bölümü sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 "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 bir Gigabit Ethernet sunucusuna ve ağ altyapısına

bağlantı ger
 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır. Wi-Fi 6, önceki 802.11 belirtimleriyle geriye dönük olarak uyumludur. Wi-Fi 6 (802.11ax) belirtimleri taslak
 WWAN, isteğe bağlı bir özellik olup fabrika yapılandırması gerektirir ve kullanımı için ayrıca satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Servis sağlayıcısından hizmetin kapsamını ve bölgenizde verilip verilmediğini öğrenin. Konum, çevre, ağ

koşulları v
 HP DreamColor Panel 2021 yılının 2. çeyreğinde sunulacaktır.
 Hem UMA hem de Ayrık yapılandırmalar, HP UltraSlim Yerleştirme İstasyonu (ayrı satılır) üzerinde 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 Yerleştirme

İstasyonu G2 (ayrı
 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
 Windows Hello yüz kimlik doğrulaması, kimlik doğrulamak ve Windows cihazların yanı sıra Microsoft Passport kilidinizi açmak için yakın kızılötesi (IR) görüntüleme kullanacak şekilde özel olarak yapılandırılmış bir kamera kullanır.
 Pil ömrü ürün modeline, yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara, özelliklere, kullanıma, kablosuz ağ işlevlerine ve güç yönetimi ayarlarına göre farklılık gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması

doğal bir du
 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın. Güneş enerjisi üretme aksesuarları için www.hp.com/go/options adresinde bulunan HP'nin

üçüncü taraf seç
 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
 HP Support Assistant - Windows ve İnternet Erişimi gerektirir.
 HP ZCentral Remote Boost, Z İş İstasyonlarına önceden yüklenmiş olarak gelmez, ancak lisans satın almadan tüm Z masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara indirilebilir ve bunlarda çalıştırılabilir. Z olmayan gönderici cihazlarda, eşzamanlı olarak

yürütülen sürümler için ayrı kalıcı lisans veya kalıcı yüzer lisans satın alınması ve ZCentral Remote Boost Yazılım Desteğinin satın alınması gerekir. RGS için Windows, RHEL (7 veya 8), UBUNTU 18.04 LTS ya da HP ThinPro 7 işletim sistemleri
gerekir. MacOS (10.13 veya sonraki sürümü) işletim sistemi yalnızca alıcı tarafında desteklenir. Ağ erişimi gerektirir. Yazılım, hp.com/ZCentralRemoteBoost adresinden indirilebilir.

 Yalnızca Web üzerinden destek
 Miracast, kişisel bilgisayarınızı TV'lere, projektörlere ve Miracast teknolojisini destekleyen medya akışı yürütücülerine yansıtmak için kullanabileceğiniz kablosuz bir teknolojidir. Miracast teknolojisini, kişisel bilgisayarınızda yaptıklarınızı pay
 HP Performance Advisor Yazılımı. Daha fazla bilgi almak veya indirmek için şu adresi kullanın: https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html
 HP BIOSphere Gen6, Windows 10 gerektirir ve bazı HP Pro ve Elite bilgisayarlarda sunulmaktadır. Özellikler, platforma ve yapılandırmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 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.
 HP Connection Optimizer için Windows 10 gerekir.
 HD decode, DX12, HDMI 1.4, DP üzerinden 60 Hz'de 4K'ya kadar ve HDMI üzerinden 30 Hz'de 4K'ya kadar HDCP 2.2 desteği
 Paylaşılan video belleği (UMA), video performansı için toplam sistem belleğinin bir kısmını kullanır. Video performansına ayrılmış sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
 HP Hızlı Şarj Teknolojisini destekler
 HP Sure Run Gen4, bazı HP bilgisayarlarda bulunur ve Windows 10 gerektirir.
 Güvenli çekirdekli bilgisayar, Intel® vPro® veya AMD Ryzen™ Pro işlemci gerektirir. 8 GB veya daha fazla sistem belleği gerektirir. Güvenli çekirdekli bilgisayar işlevselliği fabrikadan etkinleştirilebilir.
 HP Sure View Reflect tümleşik gizlilik ekranı, satış sırasında yapılandırılması gereken ve yatay yönde çalışacak şekilde tasarlanmış isteğe bağlı bir özelliktir.
 HP Sure Sense, 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.
 Ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
 Çözünürlükler, monitör özelliklerine ve çözünürlük ile renk derinliği ayarlarına bağlıdır.
 HP Manageability Integration Kit http://www.hp.com/go/clientmanagement adresinden indirilebilir.
 National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 "Clear" bölümünde açıklanan temizleme yöntemleri içindir. HP Secure Erase, Intel® Optane™ platformlarını desteklemez.
 HHP Sure Recover Gen4 with Embedded Reimaging, Windows 10 gerektiren ve satın alındığı anda yapılandırılması gereken isteğe bağlı bir özelliktir. Veri kaybını önlemek için önemli dosyaları, verileri, fotoğrafları, videoları ve diğer değerli

belgeleri yedeklemeniz gerekir. Wi-Fi kullanan ağ tabanlı kurtarma özelliği, yalnızca Intel Wi-Fi Modülüne sahip bilgisayarlarda mevcuttur.
 HP Tamper Lock, fabrikada yapılandırılması gereken isteğe bağlı bir özelliktir ve kullanımdan önce bir süpervizör parolası belirlenmesini gerektirir.
 HP Client Security Manager Gen7, Windows gerektirir ve bazı HP Elite ve Pro bilgisayarlarda sunulmaktadır.
 HP Sure Start Gen6, bazı HP bilgisayarlarda bulunur ve Windows 10 gerektirir.
 Gigabit sınıfı Kategori 16 4G LTE modülü isteğe bağlıdır ve fabrikada yapılandırılmalıdır. Taşıyıcılar 5 taşıyıcı toplama özelliği ve 100 Mhz kanal bant genişliği dağıttığı için 1 Gbps'ye kadar indirme hızını destekleyecek şekilde tasarlanan modül

iç
 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.

Güncellemeleri için kayıt www.hp.com/go/getupdated
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Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM ve Thunderbolt, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. AMD, Ryzen, Athlon
ve Radeon, Advanced Micro Devices, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. NVIDIA ve GeForce, NVIDIA
Corporation'ın ABD'de ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır. DisplayPort™ ve
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