HP EliteBook 8570p Dizüstü Bilgisayar
Güç Artı Taşınabilirlik. Windows 8 Pro için optimize edilmiş bu üstün iş amaçlı dizüstü bilgisayar, 39,6 cm (15.6") diyagonal HD
ekran, grafik kartı seçenekleri, güçlü işlemci ve pürüzsüz ses kalitesine sahip iş amaçlı güçlü bir tasarım sunar.
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HP, Windows ürününü önerir.

Güçlü ve profesyonel

HP EliteBook 8570p, modern ve hassas tasarımı birleştirerek mükemmel bir ürünü
platin renkli bir kaplamayla tamamlar.
Ağırlığı 2,61 kg'dan (5,75 lb) başlayan iş amaçlı güçlü tasarım, bu dizüstü bilgisayarın iş
seyahatinin zorluklarına dayanabileceğinin göstergesidir. Ayrıca, HP EliteBook 8570p
titreşim, toz, şok, rakım, yüksek ve alçak sıcaklık, sıcaklık şoku, nem ve düşme2
durumlarına karşı dayanıklılık açısından zorlu MIL-STD 810G testlerini geçmiştir.
Gözlerinizi kısmayın. (15,6") diyagonal HD1 ekran üzerinde çalıştığınız belgeleri, tabloları
ve grafikleri net bir şekilde görebilirsiniz.

Üstün özelliklerle dolu

Patronu ve iş arkadaşlarınızı etkileyecek çarpıcı görseller oluşturmak için UMA veya
performanslı ayrı grafik kartı3 arasından seçim yapın. AMD Eyefinity teknolojisi ile üstün
grafikler ve bilgi işlem deneyimi elde etmek için toplamda dört ekran olacak şekilde ek
monitörler yerleştirin4.
Intel'in en son teknolojisinde yer alan güçlü işlemci özellikleri ile zorlu işlerin üstesinden
gelin. İş taleplerinizi karşılamak üzere Çekirdek i5 veya i7 çift çekirdekli işlemcilerden
birini seçin5.
Uzaktan yapılandırma, tanılama, virüs bulaşmış bilgisayarların izolasyon ve onarımına
olanak sağlayarak BT bakım maliyetlerini azaltan vPro™ Teknolojisi'ne36 sahip 3. nesil
Intel® Core™ işlemciler içerir.
İş yükünüz arttığında, bilgisayarınız Intel Turbo Boost Teknolojisi 2.07 sayesinde
artırılmış işlemci performansıyla uyum sağlar.

Tüm ekstra özellikleri içerir

Bir dizüstü bilgisayardan geldiğine inanamayacağınız derecede pürüzsüz bir ses kalitesi
ile video konferanslara8, web tabanlı eğitimlere9 veya video gösterimlerine katılın. SRS
Premium Sound PRO aynı zamanda doğrudan bilgisayarınızdan net ve güçlü ses
paylaşımına da olanak sağlar. Sunumlarınız sırasında ekstra hoparlörleri unutun.
Sayısız depolama seçeneği, profesyonellerin tüm dosyalarını ellerinin altında
bulundurmasına olanak sağlar. Sabit disk sürücüleri, SSD'ler3 ve SED'ler3 gibi sayısız
seçenekler sayesinde depolama ile ilgili endişeler ortadan kalkar.
Çeşitli pil seçenekleri, en hafifi ile en uzun çalışma süreli piller arasından seçim
yapabilmenize olanak sağlar.
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İşletim Sistemi

Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
Windows 7 Professional (Windows 8 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)
Windows® 7 Professional 32
Windows® 7 Professional 64
Windows® 7 Home Premium 32
Windows® 7 Home Premium 64
Windows® 7 Home Basic 32
FreeDOS

Işlemci

Intel® Core™ i5-3210M, Intel HD Graphics 4000 ile (2,5 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-3230M, Intel HD Graphics 4000 ile (2,6 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-3320M, Intel HD
Graphics 4000 ile (2,6 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-3340M, Intel HD Graphics 4000 ile (2,7 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-3360M, Intel HD Graphics 4000 ile (2,8 GHz, 3 MB
önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-3380M, Intel HD Graphics 4000 ile (2,9 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i7-3520M, Intel HD Graphics 4000 ile (2,9 GHz, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel®
Core™ i7-3540M, Intel HD Graphics 4000 ile (3 GHz, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Mobile Intel® QM77 Express

Bellek

En fazla 16 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Bellek yuvaları: 2 SODIMM

Dahili Depolama

320 GB en fazla 750 GB SATA (7200 dev./dk.)
128 GB en fazla 240 GB Sabit Durumlu Sürücü
en fazla 256 GB SATA SE SSD

Yükseltme Yuvası

DVD+/–RW SuperMulti Çift Katmanlı; DVD-ROM

Ekran

39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD yansımasız (1366 x 768); 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD+ WVA yansımasız (1600 x 900); 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED
arkadan aydınlatmalı FHD WVA yansımasız (1920 x 1080)

Grafik

Tümleşik: Intel® HD Graphics 4000; Bağımsız: AMD Radeon HD 7570M (1 GB GDDR5 ayrılmış)

Ses/Görüntü

SRS Premium Sound PRO; Tümleşik stereo hoparlörler; Stereo kulaklık/hat çıkışı; Stereo mikrofon girişi; Tümleşik çift mikrofon dizisi

Kablosuz Desteği

HP hs2350 HSPA+ Mobil Geniş Bant; HP un2430 EV-DO/HSPA Mobil Geniş Bant; Intel Centrino 802.11a/b/g/n; Broadcom 802.11a/b/g/n; Bluetooth 4.0+ EDR HP Tümleşik Modülü

İletişim

Entegre Intel 82579LM Gigabit Ağ Bağlantısı (10/100/1000 NIC)

Genişletme Yuvaları

1 Express Card/54; 1 SD/MMC

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 eSATA/USB 2.0 birleşik; 1 USB 2.0 şarj; 1 harici VGA monitör; 1 DisplayPort; 1 1394a; 1 stereo mikrofon girişi; 1 stereo kulaklık/hat çıkışı; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-11 (belirli modellerde); 1
RJ-45; 1 yerleştirme konektörü; 1 ikincil pil konektörü; 1 seri

Giriş Cihazı

Sayısal tuş takımı içeren, sıvı dökülmesine karşı dayanıklı oluklu klavye
Açma/kapatma düğmeli dokunmatik yüzey, iki yönlü kaydırma, mimikler, iki seçim düğmesi; İki ek işaret düğmesine sahip işaret çubuğu
720p HD web kamera (belirli modellerde)

Yazılım

Microsoft® Office Starter: tanıtım amaçlı, sadece azaltılmış işlevli Word ve Excel®. PowerPoint® veya Outlook® yoktur. Tam özellikli yazılımı kullanmak için Office 2010'u satın alın; Microsoft Security Essentials; HP
Connection Manager; HP Kısayol Tuşu Desteği; HP Power Assistant; HP ProtectTools for Central Management; HP ProtectTools Security Manager; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Webcam Yazılımı
(belirli modellerde); Adobe® Flash Player; Corel WinDVD (belirli modellerde); PDF Complete Corporate Edition; Roxio MyDVD Business 2010 (belirli modellerde); Roxio Secure Burn (belirli modellerde); WinZip Basic

Güvenlik

Standart: HP Disk Sanitizer; HP ProtectTools; HP Spare Key (başlangıçta kullanıcı kurulumu gerektirir); Central Management for HP ProtectTools; Credential Manager for HP ProtectTools; Drive Encryption for HP
ProtectTools; Gelişmiş Önyükleme Öncesi Güvenliği; Face Recognition for HP ProtectTools; File Sanitizer for HP ProtectTools; Microsoft Security Essentials; TPM Katıştırılmış Güvenlik Yongası 1.2; Akıllı Kart
Okuyucusu; Güvenlik kilidi yuvası; İsteğe bağlı: Computrace (ayrı olarak satılır ve abonelik satın alınmasını gerektirir); Intel Anti-Theft Teknolojisi (Absolute Computrace aboneliği gerektirir); HP Fingerprint Sensor;
HP Gizlilik Filtresi

Boyutlar

37,4 x 25,1 x 3,4 cm

Ağırlık

2,61 kg'den başlayan ağırlık

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur

Güç

90W Akıllı AC adaptörü (ayrı grafik kartlı modeller); 65W HP Akıllı AC adaptörü (tümleşik grafik kartlı modeller); HP Hızlı Şarj (9 hücreli birincil ya da ikincil bataryalarda desteklenmez)

Pil Ömrü

9 hücreli (100 WHr) Lityum İyon: 13 saat 30 dakikaya kadar; 6 hücreli (62 WHr) Lityum İyon: 8 saat 15 dakikaya kadar

Garanti

3 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti; HP Uzun Ömürlü Pil için 3 yıllık sınırlı garanti (yalnızca 3 yıllık sınırlı platform garantisiyle kullanılabilir)

1 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.

2 Testin amacı, Savunma Bakanlığı sözleşmelerindeki koşullara veya askeri kullanıma uygunluğu göstermek değildir. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir.
3 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.

4 AMD Eyefinity Teknolojisi AMD ayrı grafik kartı yapılandırması gerektirir. Desteklenen toplam ekran sayısı modele göre değişiklik gösterir. HP EliteBook 8570p dört ekrana kadar destekler.

5 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisi için

etkinleştirilmiş işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in kullandığı ürün numaralandırma sistemi daha yüksek performansı gösteren bir ölçü değildir.
6 Bu teknolojinin Intel® Active yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı işlevlerini çalıştırmak için ek bir üçüncü taraf yazılımı gerekir. Intel VPro teknolojisi için gelecekteki "sanal cihazların" uygulamalarının kullanılabilirliği, üçüncü taraf yazılım
sağlayıcılarına bağlıdır. Microsoft Windows gereklidir.
7 Intel® T urbo Boost teknolojisi için, Intel T urbo Boost özellikli işlemciye sahip bir bilgisayar gerekir. Intel T urbo Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir.
8 Video konferans özelliği, isteğe bağlı 720p HD web kamerası içeren yapılandırmalarda kullanılabilir.
9 Internet erişimi gereklidir.

HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın
HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.
© Telif Hakkı 2012 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.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış
donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans
altında kullanılmaktadır. Intel, Core ve Celeron, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari
markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/notebooks
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 15.6 Gizlilik Filtresi

Artık meraklı gözlerden çekinmenize gerek yok. HP'nin bu benzersiz dahili çözümü gizli ticari verilerin, kişisel
bilgilerin ve mali kayıtların yalnızca dizüstü bilgisayarın tam karşısında oturan kişi tarafından
görünebilmesini sağlar.
Ürün numarası: AU103AA

HP ST09 Uzun Ömürlü Dizüstü
Bilgisayar Pili

HP Uzatılmış Ömürlü Pil, elektrik prizi olmadığında daha uzun süre çalışabilmenizi sağlar. HP Uzatılmış
Ömürlü pil, bilgisayar yerleştirilmiş durumdayken pilin şarj edilebilmesini sağlar ve böylece bilgisayarı
yerleştirmeden önce pilin çıkarılmasına gerek olmaz. Geliştirilmiş pil ömrü sayesinde bu piller, tüm gün
bailgisayarda çalışma veya uzun toplantılar için daha uzun pil ömrüne gereksinim duyan "masasından uzak
çalışanlar" için ideal çözümdür.
Ürün numarası: QK639AA

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 Professional Serisi İnce Top Load
Çanta

HP Professional İnce Üstten Yüklenen Çanta, klasörleri ve diğer belgeleri saklayabilmenizi sağlar ve
kartvizitler, PDA'lar, cep telefonları, kalemler, bir AC adaptörü ve ofisten veya evden uzakta uzun süreli
kalmalar için gereken her şey için depolama alanları içerir. Sık sık ve uzun süre seyahat eden profesyoneller
için tasarlanmıştır. HP Professional İnce Üstten Yüklenen Çanta, 12,1 inç (30,7 cm) veya 17,3 inç (43,9 cm)
ekranlı dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmıştır.
Ürün numarası: AY530AA

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: U4414E

© Telif Hakkı 2012 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.
Bütün özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış
donanım gerektirebilir. Ayrıntılar için http://windows.microsoft.com/tr-TR/ adresine bakın. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans
altında kullanılmaktadır. Intel, Core ve Celeron, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari
markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions
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