HP ProBook 470 G0 Dizüstü Bilgisayar
İşinizin taleplerini karşılayın. Daha pratik çalışın, bilgisayarınız size ayrı bir hava katsın; HP ProBook, işiniz sizi nereye götürürse
götürsün performans için geliştirildi. Tümleşik güvenliği ve dökülmelere karşı dayanıklı klavyesiyle hem içeriden hem de
dışarıdan sahip olduğu dayanıklı tasarımına güvenin. Ayrıca, ince ve zarif yapısı gövdesinin daha küçük olmasını sağlıyor.

HP, Windows ürününü önerir.

Performans için üretildi.

Görüp hissedebildiğiniz tarz. Güvendiğiniz teknolojiyi arzu ettiğiniz genel görünüme
sahip modern tarzı ile HP'den alın.
HP ProBook'un gücü ve performansı, sağlam tasarımı ve zarif kaplamalarla
tamamlanmaktadır.
Süper hızlı. Verileriniz artık hiç olmadığı kadar daha hızlı. USB 3.0 ile, daha hızlı aktarma
hızı ve artırılmış bant genişliği elde edeceksiniz.
Sanal konferansın tadını çıkarın. DTS Sound+ ve HD web kamerası 1 zengin ses ve
görüntü sayesinde çalışmalarınıza hayat verir.2

Çalışmanızı koruyun.

Hack'lerin ve saldırıların bir adım ilerisinde olun. Yerleşik güvenliği HP ProBook'unuzu
virüslere karşı korur, olası bozulmaları algılar ve sizi izinsiz değişikliklere karşı uyarır.
HP Client Security yazılım paketi sabit sürücünüzü şifrelemenize, istenmeyen veya
atılan verileri kalıcı olarak silmenize, izinsiz erişimi kısıtlamanıza ve daha fazlasına
imkan tanır.
Düzgün ve sorunsuz şekilde çalışmaya devam edin. HP BIOS Protection virüs
saldırılarına ve diğer güvenlik tehditlerine karşı gelişmiş koruma sağlar ve veri kaybını
önlemek ve arıza süresini azaltmak için tasarlanmıştır.3
Artık parolalarınızı unutmayacaksınız. HP Password Manager çeşitli çevrimiçi hesaplarda
hızlıca oturum açmanızı sağlar.4 Parolalarınız artık daha uzun ve daha güvenli olabilir.

Çalışırken ödün vermeyen.

HP ProBook'lar zorlu testlerden geçer; siz geçmek zorunda değilsiniz. HP Total Test
İşlemi sırasında, sert çalışma ortamlarına dayanabildiklerinden emin olmak için
bilgisayarlara 115.000 saatlik performans denemesi uygulanır.
Heyecan verici. HP 3D DriveGuard, siz hareket halindeyken ani hareketleri algılayarak ve
sabit sürücüyü koruyarak verilerinizi korumaya yardımcı olur.5
Güçlü ve sağlam şekilde oluşturulan teknoloji ile iş yükünüzün üstesinden gelin. Bu HP
ProBook hafif ve dayanıklı olması için fiberglastan üretilmiştir.
Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı klavyenin içindeki ince Mylar film katmanıyla hassas
elektronik parçaların ve tuş bileşenlerinin küçük çaplı sıvı dökülmelerinden korunmasına
yardımcı olur.

Bu denemelerin tümü bağlantılarla ilgilidir.

HP Kablosuz Erişim Noktası ile, Internet bağlantınızı kolayca paylaşın, iş arkadaşlarınızın
çevrimiçi olarak hızlanmalarına yardımcı olun ve verimliliği artırın.6
İş yerinize kapanıp kalmayın. İsteğe bağlı yüksek hızlı kablosuz bağlantı ile daha fazla
yerde çalışın.7 8
Sunumları, videoları ve diğer içeriği TV ekranında paylaşın; hiçbir kabloya gerek yok.
Intel® Wireless Display, ProBook'unuzu TV'nize kablosuz olarak bağlamanızı sağlar.9
Yüz yüze yapılan sohbetlere daha fazla vakit ayırın. HP ProBook'unuzda önceden
yapılandırılmış Skype™ ile web sohbetlerine ve konferanslara hazırsınız. Fiziksel olarak
aynı mekanda bulunmaktan farkı yoktur.1 2
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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)
SUSE Linux Enterprise Desktop 11

İşlemci ailesi

Intel® Core™ i7 işlemci; Intel® Core™ i5 işlemci; Intel® Core™ i3 işlemci; Intel® Pentium® işlemci; Intel® Celeron® işlemci

Işlemci

Intel® Celeron® 1000M Intel HD Graphics ile (1,8 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-3120M, Intel HD Graphics 4000 ile (2,5 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-3130M, Intel HD
Graphics 4000 ile (2,6 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™ i7-3632QM, Intel HD Graphics 4000 ile (2,2 GHz, 6 MB
önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Pentium® 2020M Intel HD Grafik Kartı içeren (2,4 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli);

Yonga kümesi

Mobile Intel® HM76 Express

Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Bellek yuvaları: 2 SODIMM

Dahili Depolama

320 GB en fazla 1 TB SATA (5400 rpm)

Yükseltme Yuvası

Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti İki Katmanlı; DVD+/–RW SuperMulti DL

Ekran

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

Grafik

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 4000; Intel® HD Grafik Kartı; Ayrı: AMD Radeon HD 8750M (1 GB ve 2 GB ayrılmış DDR3)

Ses/Görüntü

DTS Sound+; Tümleşik stereo hoparlörler; Tümleşik dijital mikrofon (isteğe bağlı web kamerası ile donatıldığında çift mikrofon dizisi); Stereo kulaklık/hat çıkışı; Stereo mikrofon/hat girişi

Kablosuz Desteği

Intel Centrino Wireless-N 2230 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi ve Bluetooth 4.0 Birleşik; Ralink 802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth 4.0 birleşik

İletişim

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Genişletme Yuvaları

1 Secure Digital

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 stereo mikrofon girişi; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-45; 1 kulaklık/hat çıkışı; 1 VGA

Giriş Cihazı

Sayısal tuş takımı ile tam boyutlu, dökülmelere dayanıklı klavye
Simge desteği olan dokunmatik yüzey, LED göstergeli açma/kapatma düğmesi, çift yönlü kaydırma, iki seçme düğmesi
720p HD Web kamerası (belirli modellerde)

Yazılım

HP Kablosuz Erişim Noktası; Cyberlink Media Suite; HP ePrint; HP Kısayol Tuşu desteği; HP 3D Driveguard; Winzip; PDF Complete Corporate Edition; Skype özellikli; HP Recovery Manager; Evernote; HP Support
Assistant; Office Satın Alın; Intel Wireless Display

Güvenlik

Standart: HP Client Security; Microsoft Security Essentials; HP Drive Encryption; HP BIOS Protection; Güvenlik kilidi yuvası; İsteğe bağlı: Intel® Anti-Theft (Computrace aboneliği gerektirir); Intel® Identity Protection;
HP Parmak İzi okuyucusu

Boyutlar

41,38 x 27,95 x 2,53 cm (önde)

Ağırlık

2,87 kg'dan başlayan ağırlık

Güç

90 W Akıllı AC adaptörü; HP Hızlı Şarj (Yalnızca 6 hücreli)

Pil Tipi

9 hücreli (93 WHr) Lityum-İyon; 6 hücreli (47 WHr) Lityum-İyon

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti

1 İsteğe bağlı web kamerası gerekir.
2 Internet erişimi gereklidir.

3 Otomatik kurtarma için HP BIOS'a sahip HP Araçları bölümü gerekir. İş Amaçlı Masaüstü Bilgisayarlar, söz konusu HP BIOS Protection otomatik kurtarma özelliğini desteklemez.
4 Internet Explorer 8 veya Internet Explorer 9 gerektirir. Tüm web siteleri ve uygulamalar desteklenmeyebilir.
5 Microsoft Windows gereklidir.

6 Kablosuz erişim noktası uygulaması etkin bir Internet bağlantısı ve ayrı olarak satılan veri planı gerektirir. HP kablosuz erişim noktası etkin durumdayken, aygıttaki uygulamalar çalışmaya devam eder ve kablosuz erişim noktasıyla aynı veri planını kullanır.

Kablosuz erişim noktası veri kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Plan ayrıntıları için servis sağlayıcınız ile kontrol edin. Windows gerektirir.
7 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
8 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
9 Tümleşik Intel Wi-Di özelliği yalnızca belirli yapılandırmalarda mevcuttur ve ayrı olarak satın alınmış tümleşik veya harici Wi-Di alıcısı bulunan projektör, televizyon ya da bilgisayar monitörü gerektirir. Harici Wi-Di alıcıları projektöre, televizyona veya bilgisayar
monitörüne standart HDMI kablosuyla bağlanırlar. HDMI kablosu ayrı olarak satılır.

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.
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu
biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya editoryal 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 ve Core, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da 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 65W Smart Travel AC Adaptörü

HP'nin AC güç adaptörleri dizüstü bilgisayarınıza güç sağlar ve dahili pili eşzamanlı olarak şarj eder. Bu
adaptörler size ofis dışında veya yoldayken dizüstü bilgisayarınıza güç sağlama olanağı sunarlar. HP 65W
İnce Seyahat Adaptörü, uluslararası seyahat edenler veya her zaman hareket halinde olan "yol savaşçıları"
için idealdir. Adaptör, standart 65W adaptörden %40 daha öncedir ve siz çalışırken diğer aksesuarları şarj
etmek için kullanışlı bir USB bağlantı noktası içerir. Dört Uluslararası adaptör prizi, İnce Seyahat
Adaptörünüzün gittiğiniz her yerde çalışmasını sağlar.Şık bir koruyucu taşıma çantası, her şeyi bir arada
tutar.
Ürün numarası: AU155AA

HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı Noktası
Çoğaltıcısı

Her gün ihtiyaç duyduğunuz her şey, tek bir basit bağlantıyla elinizin altında. HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı
Noktası Çoğaltıcısı, bizim, platformdan bağımsız olan en üst düzey ortak kullanım masası çözümümüzdür.
Sadece tek bir USB 3.0 kablosuyla çevrimiçi olun, her gün kullandığınız USB aygıtlarının (altı adede kadar)
hemen kullanıma hazır olmasını sağlayın ve iki harici ekran bağlantısı sayesinde verimliliğinizi artırın.
Ürün numarası: H1L08AA

HP Rahat Tutuşlu Kablosuz Fare

HP Comfort Grip Wireless Mouse, 30 aylık pil ömrüne ve HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayarlar ile sorunsuz
bütünleşen şık, modern bir tasarıma sahiptir.
Ürün numarası: H2L63AA

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde
koruma altına alın.
Ürün numarası: H4D73AA

HP Business Sırt Çantası

Şık ve sağlam HP Business Sırt Çantası ile dizüstü bilgisayarınızı ve her gün kullandığınız malzemelerinizi her
zaman elinizin altında bulundurun.
Ürün numarası: H5M90AA

HP Care Pack: 3 yıllık Sonraki İş Günü
Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım
hizmeti alın
Ürün numarası: UK703E

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve
hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte sunulan açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu
biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya editoryal 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 ve Core, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari
markalar ilgili sahiplerine aittir.Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions
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