
Veri sayfası

HP EliteBook x360 1040 G7 Dizüstü
Bilgisayar
Premium tasarım, güç ve mobilite

Bilgisayarınızı istediğiniz çalışma tarzı için
dönüştürün. Şaşırtıcı ölçüde ince ve hafif HP
EliteBook x360 1040, ofis dışında üretken
kalmanıza yardımcı olur. İstediğiniz gücün,
ihtiyaç duyduğunuz güvenliğin ve isteğe bağlı
mükemmel 14 inç UHD HDR ekranın  keyfini
çıkarın.

HP, iş için Windows 10 Pro işletim sistemini
önerir

Ultra mobilite

Bu yeni nesil bilgisayar, çalışma tarzınıza uyum sağlayan kişiselleştirilmiş bir bilgi işlem deneyimi
sunar. İnce, ultra hafif ve çok yönlü HP EliteBook x360 1040'ın isteğe bağlı UHD HDR BrightView
dokunmatik ekranıyla  görüntüler öne çıkar.

Huzur içinde çalışın

HP'nin güvenlik özellikleri birlikte çalışarak her zaman açık, her zaman çalışan ve dayanıklı bir
savunma meydana getirir. BIOS'tan tarayıcıya, işletim sisteminin üzerinde ve altında bu sürekli
gelişen çözümler bilgisayarınızı tehditlere karşı korumaya yardımcı olur.

Her fikri yakalayın

Ne zaman ve nerede ilham gelirse o zaman çalışın. İsteğe bağlı 4G LTE kablosuz,  uzun pil ömrü ve
güçlü 10'uncu Nesil altı çekirdekli Intel® Core™  vPro®  işlemci seçeneğiyle bağlantıda kalın.

Ekrana yandan bakıldığında bakır bir yansıtıcı yüzey oluşturarak ekranın okunamayacak şekilde
görünmesini sağlayan isteğe bağlı HP Sure View Reflect ile meraklı gözlerin ekranınızı görmesini
anında engelleyin.

HP Sure Shutter'ın sunduğu ekstra huzur sayesinde başkalarının sizi izlediği endişesinden kurtulun.
Bu entegre mekanik kamera kapağı, kötü amaçlı izlemelere karşı koruma sağlamak için yeniden
tasarlanan klavyedeki özel akıllı tuşla etkinleştirilir.

Özel güç tuşu, parmak izi sensörü ve bir programlanabilir tuşu olan yeni, arkadan aydınlatmalı
klavyede merkezileştirilmiş kontrollerin keyfini çıkarın. Kauçuk tuşlar, herkese hitap eden istikrarlı bir
his ve sessiz yazma deneyimi sağlar.

4x4 antenlerle, neredeyse her yerde bağlantıda kalmanızı sağlayan isteğe bağlı 4G kablosuz geniş
bant teknolojisi desteğiyle her yer "ofisiniz" olabilir.

HP EliteBook x360 1040 bilgisayarınızı en son nerede gördüğünüzden emin değil misiniz? İsteğe
bağlı Tile™ çözümü, bilgisayarınız kapalıyken bile yakında veya uzakta olup olmadığını anlamak için
kullanımı kolay bir uygulamadır.

İsteğe bağlı UHD HDR 400 paneldeki teknolojiler, aydınlık ve karanlık görüntüler arasındaki kontrastı
artırarak 4K görüntüleme deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olur. Sonuç olarak doğal haline en yakın
görüntü elde edilir.

HP Presence Aware ile bilgisayarınız yaklaştığınızda uyansın, uzaklaştığınızda kilitlensin. Gelişmiş
yakınlık sensörü varlığınızı algılar ve kimliğinizi onaylayıp bilgisayarın kilidini açmak için kamera ile
Windows Hello'yu tetikler.

HP WorkWell ile iş başında sağlık değerleriniz ölçülebilir ve müdahale edilebilir. Size ara vermeniz,
egzersiz yapmanız için koçluk yapacak ve üretkenlik ipuçları sağlayacak şekilde tasarlanan bu
uygulama kişiselleştirilmiş sağlıklı alışkanlıklar önerir.

10'uncu Nesil Intel® Core™ işlemciyle hız, bağlantı ve yüksek yanıt hızının olağanüstü bir birleşimini
elde ederek hızlı ve güvenilir bir şekilde başlatın, üretin ve bağlanın.
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HP EliteBook x360 1040 G7 Dizüstü Bilgisayar 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
Windows 10 Pro (Hacimli Lisanslama Sözleşmesiyle Windows 10 Enterprise kullanılabilir)
FreeDOS

İşlemci ailesi 10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci (i7-10810U); 10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci (i7-10710U); 10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci (i7-10610U); 10.
Nesil Intel® Core™ i5 işlemci (i5-10310U); 10. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci (i5-10210U)

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® UHD Grafik Kartı ile Intel® Core™ i7-10810U (1,1 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,7 GHz'e kadar, 12 MB L3
önbellek, 6 çekirdekli), Intel® vPro™ Teknolojisini destekler; Intel® UHD Grafik Kartı ile Intel® Core™ i7-10710U işlemci (1,1 GHz temel frekans,
Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,7 GHz'e kadar, 12 MB önbellek, 6 çekirdekli); Intel® UHD Grafik Kartı ile Intel® Core™ i7-10610U işlemci (1,8
GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,9 GHz'e kadar, 8 MB L3 önbellek, 4 çekirdekli); Intel® UHD Grafik Kartı ile Intel® Core™ i5-
10310U işlemci (1,6 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4 GHz'e kadar, 6 MB L3 önbellek, 4 çekirdekli); Intel® UHD Grafik
Kartı 620 ile Intel® Core™ i5 10210U işlemci (1,6 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,2 GHz'e kadar, 6 MB L3 önbellek, 4
çekirdekli)

Maksimum bellek 32 GB LPDDR4-2933 SDRAM 
Lehimlenmiş bellek. Çift kanallı belleği destekler.

Dahili depolama

en fazla 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD, 32 GB Intel® Optane™ bellek ile H10
en fazla 256 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD, 16 GB Intel® Optane™ bellek ile H10
256 GB en fazla 2 TB PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SSD TLC
256 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 Value SSD TLC
256 GB en fazla 512 GB PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SED SSD TLC

Monitör boyutu (diyagonal) 14 inç

Ekran

35,6 cm (14") diyagonal, 4K UHD (3840 x 2160), dokunmatik, IPS, mikro kenarlı, BrightView, Corning® Gorilla® Glass 5, 550 nit, HDR 400, %72
NTSC; 35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), dokunmatik, IPS, BrightView, Corning® Gorilla® Glass 5, 1000 nit, %72 NTSC, HP Sure View
Reflect tümleşik gizlilik ekranı; 35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), dokunmatik, IPS, yansıma önleyici, Corning® Gorilla® Glass 5,
1000 nit, %72 NTSC, HP Sure View Reflect tümleşik gizlilik ekranı; 35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), dokunmatik, IPS, BrightView,
Corning® Gorilla® Glass 5, 400 nit, düşük güç, %72 NTSC; 35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), dokunmatik, IPS, yansıma önleyici,
Corning® Gorilla® Glass 5, 400 nit, düşük güç, %72 NTSC 

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik: Intel® Premium UHD Grafik Kartı
(HD Decode, DX12 ve HDMI 1.4b desteği.)

Ses Bang & Olufsen Ses Sistemi, 4 Premium stereo hoparlör, 2 adet kullanıcıya dönük çoklu mikrofon ve iki adet dünyaya dönük mikrofon

Kablosuz teknolojileri
Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth® 5 Birleşimi, vPro™; Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth® 5 Birleşimi, vPro™ olmayan; Intel®
XMM™ 7360 LTE-Advanced Cat 9 
(Miracast sertifikalı aygıtlarla uyumludur.)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
Thunderbolt™ desteği ile 2 USB 3.1 Type-C®; 2 USB 3.1 Gen 1 (şarjlı); 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 HDMI 1.4b; WWAN için 1 Harici Nano SIM
yuvası
(HDMI kablosu ayrı satılır.)

Giriş aygıtları HP Sessiz klavye, sıvı dökülmesine dayanıklı, arkadan aydınlatmalı ve DuraKeys özellikli; Cam Tıklama Paneli, Hassas Dokunmatik Yüzey,
varsayılan olarak hareket desteği;

İletişim NXP NFC Denetleyici NPC300 I2C NCI ile HP Modülü (belirli modellerde) ;

Kamera 720p HD web kamerası; HD Gizlilik IR web kamerası 

Güvenlik yönetimi

Absolute persistence modülü; HP DriveLock ve Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Açılışta kimlik doğrulaması; 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; Master Boot Record Güvenliği; Kasa kilitleri ve kablo kilidi cihazları için destek; HP Client
Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3; HP Presence Aware

Parmak izi okuyucu Parmak izi sensörü

Yönetim özellikleri HP Sürücü Paketleri; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP İstemci Kataloğu; HP Manageability Integration Kit
Gen4

Güç HP Smart 65 W USB Type-C® adaptör

Pil türü HP Uzun Ömürlü 4 hücreli, 54 Wh Lityum iyon polimer; HP Uzun Ömürlü 4 hücreli, 78,5 Wh Lityum iyon polimer 

Boyutlar 31,93 x 20,26 x 1,66 cm

Ağırlık En düşük ağırlık 1,32 kg (Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Enerji verimliliği uygunluğu ENERGY STAR® sertifikalı; Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için
www.epeat.net adresine bakın.

Çevre şartnameleri Düşük halojen; TCO 8.0 Sertifikalı

Garanti 3 yıllık sınırlı parça, işçilik (3-3-0) garantisi. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerli olabilir.
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HP EliteBook x360 1040 G7 Dizüstü Bilgisayar

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.  HP'nin, en zeki iş profesyonellerine yönelik özellikler, işlevler ve
birinci sınıf tasarıma sahip bu ürünü sınıfının en iyisidir
Ürün numarası: 5TW10AA

HP Executive 14,1 Üstten Açılır Slim
Çanta

Kibar, profesyonel bir görünüm sunan HP Executive Serisi dizüstü bilgisayar çantasıyla dünyaya
tarz bir şekilde meydan okuyun. Şık profil ve üstün malzemeler cesur bir ifadeyi ortaya koyar
ve cihazlarınızı ve verilerinizi güvence altına alır. Seyahat etmek sorunsuzdur ve cihaz şarjı,
çantanın dışından bile kolaydır. HP'nin, en zeki iş profesyonellerine yönelik özellikler, işlevler ve
birinci sınıf tasarıma sahip bu ürünü sınıfının en iyisidir
Ürün numarası: 6KD04AA

HP Bluetooth Seyahat Faresi

Cam da dahil neredeyse tüm yüzeylerde çalışan ve hatta iki bilgisayarda aynı anda
kullanılabilen küçük boyutlu, 5 düğmeli ve kablosuz HP Bluetooth Seyahat Faresi ile gittiğiniz
her yerde belgeleriniz, e-tablolarınız, web siteleriniz ve daha fazlası arasında gezinin. HP'nin,
en zeki iş profesyonellerine yönelik özellikler, işlevler ve birinci sınıf tasarıma sahip bu ürünü
sınıfının en iyisidir
Ürün numarası: 6SP30AA

HP 5 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde
Donanım Desteği, Dizüstü
Bilgisayarlar için

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde
donanım desteği alın.
Ürün numarası: U7861E
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HP EliteBook x360 1040 G7 Dizüstü Bilgisayar

Mesaj Altbilgileri

 UHD HDR ekran, satış sırasında yapılandırılması gereken isteğe bağlı bir özelliktir.
 4G LTE modülü isteğe bağlıdır ve fabrikada yapılandırılmalıdır. Modül için aktivasyon ve ayrı satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. HSPA 3G teknolojileriyle geriye dönük olarak uyumludur. Servis sağlayıcısından hizmetin kapsamını ve

bölgenizde verilip verilmediğini 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 mevcut değildir.
 Altı çekirdekli Intel® Core™ işlemciler isteğe bağlıdır. Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını yükseltmek 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® vPro™ işlevlerinden tam olarak yararlanmak için Windows, vPro destekli işlemci, vPro özellikli Q370 çip seti veya daha yüksek sürümü ve vPro özellikli WLAN kartı gereklidir. Intel Active Management teknolojisi ve Intel Virtualization

teknolojisi gibi bazı vPro işlevlerinin kullanımı için üçüncü taraf yazılımlar gereklidir. Intel vPro teknolojisi için ileriye yönelik "sanal cihaz" uygulamalarının kullanılabilirliği üçüncü taraf yazılım sağlayıcılarına bağlıdır. Gelecekteki "sanal cihazlar" ile
uyumluluk henüz belirlenmemiştir.
 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.
 HP Sure View Reflect tümleşik gizlilik ekranı, satış sırasında yapılandırılması gereken ve yatay yönde çalışacak şekilde tasarlanmış isteğe bağlı bir özelliktir.
 HP Sure Shutter yalnızca HD veya IR kameralı bilgisayarlarda sunulmaktadır ve fabrikada takılmalıdır.
 Tile, fabrikada yapılandırılması gereken, isteğe bağlı bir özelliktir ve Windows 10 gerektirir. Bazı özellikler için isteğe bağlı Tile Premium aboneliği gerekir. WWAN M.2 modülü bulunan modellerde mevcut değildir. Windows 10 için Tile

uygulaması, Windows Mağazası'ndan indirilebilir. Mobil telefon uygulaması, App Store'dan ve Google Play'den indirilebilir. iOS 11 ve üzeri gerektirir veya Android 6.0 ve üzeri gerektirir, daha fazla bilgi için https://support.thetileapp.com/hc/en-
us/articles/200424778 sayfasına bakın. HP Tile, bilgisayarda güç olduğu sürece çalışır.

 Windows 10 ve Windows Hello aracılığıyla yüz tanımanın kurulmasını gerektirir.
 HP WorkWell, Windows 10 gerektirir, tüm ülkelerde bulunmaz ve Windows Mağazası'ndan indirilebilir.

 

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 otomatik olarak güncelleştirilir, bu özellik her zaman etkindir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. http://www.windows.com adresini ziyaret edin.
 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 donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
 İşlemci hızı, en yüksek 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 ya da Windows 8 veya Windows 7 sürücülerini

http://www.support.hp.com adresinde sunmaz.
 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.
 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.
 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.
 Tam Intel® vPro™ işlevi için Windows, vPro destekli bir işlemci, vPro özellikli Q370 çip seti veya daha yüksek bir sürümü ve vPro özellikli WLAN kartı gereklidir. Intel Active Management teknolojisi ve Intel Virtualization teknolojisi gibi bazı

işlevlerin kullanımı için üçüncü taraf yazılımlar gereklidir. Intel vPro teknolojisi için ileriye yönelik "sanal cihaz" uygulamalarının kullanılabilirliği üçüncü taraf yazılım sağlayıcılarına bağlıdır. Intel vPro teknolojisi tabanlı donanımların bu neslinin
"sanal cihazlar" ile uyumluluğu henüz belirlenmemiştir.

 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 belirtimlerin taslak belirtimlerden farklı olması durumunda dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ax cihazlarıyla iletişim kurma özelliği etkilenebilir.

 WWAN modülü, 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 ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı hızlarında farklılık görülebilir. 4G LTE özelliği tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde mevcut değildir.

 Miracast, bilgisayarınızı TV'lere, projektörlere ve akış yürütücülerine yansıtmak için kullanabileceğiniz kablosuz bir teknolojidir.
 İsteğe bağlı özelliklerin satın alma sırasında yapılandırılması gerekir.
 HD görüntü için HD içerik gerekir.
 Çözünürlükler, monitör özelliklerine ve çözünürlük ile renk derinliği ayarlarına bağlıdır.
 HP Sure View Reflect tümleşik gizlilik ekranı, satış sırasında yapılandırılması gereken ve yatay yönde çalışacak şekilde tasarlanmış isteğe bağlı bir özelliktir.
 HP Support Assistant için Windows ve internet erişimi gerekir.
 HP Sürücü Paketleri önceden yüklü değildir ancak http://www.hp.com/go/clientmanagement adresinden indirilebilir.
 HP Manageability Integration Kit http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html adresinden indirilebilir.
 Absolute uygulaması kapalı olarak gönderilir ve müşteri tarafından abonelik satın alınıp etkinleştirdiğinde etkinleştirilir. Abonelikler, kullanım süreleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde satın alınabilir. Hizmet sınırlı olabilir, ABD dışında

kullanılabilirlik için Absolute'a danışın. Absolute Kurtarma Garantisi sınırlı garantidir. Belirli koşullar geçerlidir. Tüm ayrıntılar için şu adresi ziyaret edin: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Veri Silme,
Absolute Software tarafından sunulan isteğe bağlı bir hizmettir. Kullanılırsa, Kurtarma Garantisi geçersiz kalır. Veri Silme hizmetini kullanmak için müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya
Absolute Software'den bir veya daha fazla sayıda RSA SecurID belirteci satın almaları gerekir.

 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.
 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. 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.
 HP Sure Click, belirli HP platformlarında sunulmaktadır ve Internet Explorer, Google Chrome™ ve Chromium™ tarayıcıları desteklemektedir. Desteklenen ekler arasında, Office veya Adobe Acrobat yüklüyse salt okunur moddaki Office (Word,

Excel, PowerPoint) ve PDF dosyaları da bulunur.
 Güncelleştirmeler için Windows Defender Kaydı ve internet bağlantısı gerekir.
 HP BIOSphere Gen5, belirli HP Pro ve Elite bilgisayarlarda sunulmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ürün teknik özelliklerine bakın. Özellikler platforma ve yapılandırmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 HP Sure Sense, Windows 10, gerektirir.
 HP Client Security Manager Gen6, Windows gerektirir ve belirli HP Pro ve Elite bilgisayarlarda sunulmaktadır.
 HP Sure Start Gen6, Intel işlemcili belirli HP bilgisayarlarda sunulmaktadır.
 HP Sure Run Gen3, Windows 10 tabanlı belirli Intel® veya AMD işlemcili belirli HP Pro, Elite ve Workstation bilgisayarlarda mevcuttur.
 HP Sure Recover Gen3, belirli HP bilgisayarlarda mevcuttur ve açık ağ bağlantısı gerektirir. Birden fazla dahili depolama sürücüsüne sahip olan platformlarda sunulmaz. Veri kaybını önlemek için, HP Sure Recover kullanmadan önce önemli

dosyalarınızı, verilerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve diğer değerli belgelerinizi yedeklemeniz gerekir.
 Kullanılabilirlik ülkeye göre değişir.
 HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı

bilgi almak için 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.

 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır. EPEAT® durumu ülkeye göre değişir. Daha fazla bilgi için www.epeat.net adresini ziyaret edin.
 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
 78,5 W pil seçeneğiyle kullanılamaz. Sistem kapalıyken veya bekleme modundayken pilinizi 30 dakika içinde %50'ye kadar şarj eder. Minimum 65 watt kapasiteli güç adaptörü gerekir. Şarj düzeyi %50'ye ulaştığında şarj etme hızı normale

dönecektir. Şarj süresi, sistem toleransı nedeniyle +/-%10 oranında değişiklik gösterebilir.
 HP Sure View ve dokunmatik ekran ile gerçek parlaklık daha düşük olacaktır.

Güncellemeleri için kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünlerine ait yegane garantiler, bu ürünlerle birlikte sağlanan açık
garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.
 
Intel, Core, vPro, Thunderbolt Optane, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır
ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari
markasıdır. Qualcomm, Qualcomm Incorporated'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır ve izin alınarak kullanılmıştır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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