HP ProBook 4730s Dizüstü Bilgisayar
İş Ortağı

Stil ve performans bir arada. Bu sağlam ve stil sahibi dizüstü bilgisayar ile
film izleyin, sunumlar ve konferans görüşmeleri 1 yapın ve çoklu görevleri
yerine getirin. Bu çok yönlü ve güvenli HP ProBook, iş yerinde ve iş dışında
mükemmel bir izlenim bırakmak için 43,9 cm (17,3 inç) diyagonal HD 2
monitöre sahiptir.

HP, Windows® 7 ürününü önerir.

İşin yapılmasını sağlayan teknoloji

Kristal netliğinde işbirliği

Güçlü işlemci özelliklerine, kablosuz bağlantı3 işlevine
ve 43,9 cm (17,3") diyagonal HD2 ekrana sahip olun.

Video konferans için HD web kamerası1,6, daha iyi
ses kalitesi için çift dizi mikrofon ve SRS Premium
Sound kullanımı ile iletişim maliyetlerinizi azaltın ve
verimliliğinizi artırın

Şık tasarım
Metalik gri renk dikey olarak boyanmış alüminyum dış
yüzeyi tamamlar. Bilgisayarınızın şık görünümü,
fazladan alüminyum kasa sayesinde ev ve iş
arasındaki gidiş gelişlere dayanıklıdır.

Parolaların ötesindeki güvenlik
HP Face Recognition ve parmak izi okuma teknolojisi
kullanarak bilgilerinize güvenli erişim sağlayın ve HP
ProtectTools4 ile dizüstü bilgisayarınızı ve içindeki
önemli verileri koruyun.

Üretkenliğinizi kaybetmeyin
Internet, e-posta, kişiler ve takviminize bilgisayarınızı
açmadan tek düğmeyle erişmek için HP QuickWeb'i5
kullanın.

Her iki dünyanın en iyi yanı
Değiştirilebilir Grafik Kartları sayesinde, bağımsız
grafik kartlarından veya uzun pil ömrüne sahip
tümleşik grafik kartlarından aynı dizüstü bilgisayarda
yüksek performans elde edebilirsiniz.
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ÖZELLİKLER
İşletim Sistemi

Önceden Yüklü Uygulamalar
Orijinal Windows® 7 Professional 32
Orijinal Windows® 7 Professional 64
Orijinal Windows® 7 Home Premium 32
Orijinal Windows® 7 Home Premium 64
Orijinal Windows® 7 Home Basic 32
Orijinal Windows® 7 Starter
SUSE Linux Enterprise 11
FreeDOS

Işlemci

Intel® Core™ i7-2670QM (2,20 GHz, 6 MB L3 önbellek); Intel® Core™ i5-2520M (2,50 GHz, 3 MB L3 önbellek); Intel® Core™ i5-2410M (2,30 GHz, 3 MB L3
önbellek); Intel® Core™ i3-2310M (2,10 GHz, 3 MB L3 önbellek); Intel® Celeron® B840 (1,90 GHz, 2 MB L3 önbellek); Intel® Celeron® B810 (1,60 GHz, 2 MB L3
önbellek)

Yonga kümesi

Mobile Intel® HM65 Express

Bellek

DDR3 SDRAM, 1333 MHz, 1024/2048/4096 MB; 2 SODIMM; 8 GB'ye yükseltilebilir

Dahili Depolama

SATA II Sabit Sürücü 320, 500 veya 640 GB HP 3D DriveGuard

Yükseltme Yuvası

Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL; DVD+/-RW SuperMulti DL

Ekran

43,9 cm (17,3 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD+ Yansımasız (1600 x 900)

Grafik

AMD Radeon HD 6490M, 512 MB veya 1 GB GDDR5 ayrı video belleğine sahip; Ürün ayrı bir grafik yapılandırması ile sunulmaz

Ses/Görüntü

SRS Premium Ses, Tümleşik stereo hoparlörler, Stereo kulaklık/hat çıkışı, Stereo mikrofon girişi, Tümleşik mikrofon (isteğe bağlı web kamerası ile çift mikrofon dizisi)

Kablosuz Desteği

Atheros 802.11b/g/n WiFi ve Bluetooth 3.0 HS Birleşik

İletişim

Realtek Ethernet (10/100/1000 NIC)

Genişletme yuvaları

1 Express Card/34; 1 Ortam Kartı Okuyucu

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

3 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 stereo mikrofon girişi; 1 stereo kulaklık/hat çıkışı; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-11 (belirli modellerde); 1 RJ-45

Giriş Cihazı

Ayrı sayısal tuş takımı içeren, sıvı dökülmesine karşı dayanıklı klavye; Kaydırma alanlı ve ifade simgelerini destekleyen dokunmatik yüzey; 720p HD web kamera (belirli
modellerde)

Yazılım

ArcSoft Total Media Suite; Microsoft Office 2010 önceden yüklenmiştir (tam Office 2010 yazılım paketini etkinleştirmek için Ürün Anahtarı satın alınmalıdır. Ek yazılım
dahil; ayrıntılar için bkz. QuickSpecs dosyası.

Güvenlik

HP ProtectTools Security Manager: Credential Manager, Computrace Pro, Device Access Manager, Drive Encryption, Face Recognition (sadece web kamerası olan
modellerde), File Sanitizer, Privacy Manager, Embedded Security; Gelişmiş Önyükleme Öncesi Güvenliği; HP SpareKey; One-Step Logon; Güvenlik kilidi yuvası; Intel AT
desteği; Norton Internet Security 2011 (60 günlük abonelik) veya bir yıllık ücretsiz Norton Internet Security aboneliği (belirli yapılandırmalarda)

Boyutlar

41,4 x 27,9 x 2,9 cm

Ağırlık

2,92 kg'dan başlayan ağırlık

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur

Güç

8 hücreli (73 WHr) Lityum-İyon; 90 W Akıllı AC adaptörü (bağımsız); HP Hızlı Şarj

Pil ömrü

6 saate kadar (Birincil 8 Hücreli Pille)

Garanti

HP Services, 1 yıllık garanti (yükseltme seçenekleri ayrıca satılır), birinci pilde 1 yıllık sınırlı garanti

Desteklenen

1 Internet hizmeti gereklidir

2 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gereklidir

3 Kablosuz iletişim erişim noktası ve Internet erişimi gereklidir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
4 Microsoft Windows gereklidir.

5 HP QuickWeb özelliğine, Windows tabanlı sistemlere sahip dizüstü bilgisayarlar kapalı durumdayken erişilebilir. Internet erişimi gereklidir. Zamanlama sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Pili çıkardıktan sonra özelliği etkinleştirmek için
bir sonraki kullanımdan önce dizüstü bilgisayarı yeniden başlatın. Birçok HP Mini'de bulunmuyor

6 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.eu/notebooks
© Telif Hakkı 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık
garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
Sistemler, Windows 7'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım gerektirebilir. Bütün özellikler tüm Windows 7 sürümlerinde bulunmaz. Ayrıntılar için
http://www.microsoft.com/windows/windows-7/ adresine bakın.
Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Intel, Core ve Celeron, Intel
Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
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Aksesuarlar ve Hizmetler

HP Normal Taşıma Çantası

HP Basic Messenger Taşıma Çantası, hem öğrenciler hem de profesyoneller için çok iyi bir seçimdir.
Maksimum taşıma rahatlığı sağlayan dolgulu omuz askıları ve dizüstü bilgisayarınızın korunmasına yardımcı
olan dolgulu bir koruyucu alan gibi pratik özellikler sunar.

Ürün numarası: AP355AA

HP 2.0 USB Yerleştirme
İstasyonu

HP dizüstü bilgisayarınızı her yanınıza alışınızda monitörünüzü ve çevre birimlerinizi takıp çıkarma
derdinden kurtulun.

Ürün numarası: AY052AA

HP Ekran ve Dizüstü
Bilgisayar Sehpası

Sürekli iş seyahatinde olan profesyoneller için mükemmel bir ana üs - HP İş Dizüstü Bilgisayarınızı iki ekranı
destekleyen (dizüstü bilgisayar ekranı artı harici ekran) bir masaüstü çözümüne dönüştürün. HP Ayarlanabilir
Ekran Standı'nın uyarlanabilir tasarımı, yenilikçi ayarlanabilir taban birimi sayesinde çeşitli boyutlarda
dizüstü bilgisayarların yerleştirilmesine olanak sağlar. Ayrıca bu stand, hem yerleştirme istasyonuna
bağlanabilen dizüstü bilgisayarlar hem de yerleştirme konektörü olmayan dizüstü bilgisayarlar için uygundur.
Tümleşik taban silindirleri, standı döndürerek çalışmalarınızı daha kolay bir şekilde paylaşmanızı sağlar. Çift
mafsallı, kolay hareket eden ekran standı, maksimum rahatlık için daha fazla derinlik, yükseklik ve eğim
imkanı sunar.
Ürün numarası: AW662AA

HP USB Optik Seyahat Faresi

HP Giriş/Çıkış aygıtları, HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayarlar için ilave masaüstü işlevselliği sağlar. HP Optik
USB Yolculuk faresi, yolculuklarda kullanım için ideal minyatür boyutlarıyla optik fare işlemlerine kullanışlılık,
rahatlık ve zarafet katar.

Ürün numarası: RH304AA

HP Anahtarlı Kablo Kilidi

HP Anahtarlı Kablo Kilidi, dizüstü bilgisayarlarda, yerleştirme istasyonlarında, masaüstü bilgisayarlarda, düz
panel ekranlarda, yazıcılarda veya projektörlerde bulunan türden endüstri standardı kilit yuvalarıyla
kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. 6,00 fit (1,83 m) uzunluğunda vinil kaplamalı, havacılık endüstrisi kalite
standartlarındaki galvanize çelik kabloyu herhangi bir sabit nesnenin çevresine dolayıp, kilitlemek istediğiniz
bilgisayara veya başka bir aygıta takarak değerli elektronik donanımınızı hırsızlığa karşı koruyabilirsiniz. Bu
kilitte, düğmeye basılarak çalışan bir kilitleme mekanizması ve kablo kilidini açmak için kullanılan benzersiz
bir anahtar (yedek anahtar da mevcuttur) bulunur. Ayrıca, kabloyu yerleştirip kullanırken kabloyu
toparlamanıza ve kablo uzunluğunu ayarlamanıza yardımcı olmak için küçük bir Velcro kayış da ürüne dahil
edilmiştir.
Ürün numarası: BV411AA

3 yıl, Sonraki İş Günü
Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın

Ürün numarası: UK704E

Daha fazla bilgi için, lütfen www.hp.com/eur/hpoptions
HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant

