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HP ZBook 14 Mobil İş İstasyonu
Dünyanın ilk iş istasyonu
Ultrabook™ bilgisayarından
beklediğiniz her şey. HP’nin en hafif
mobil iş istasyonu: Yeni HP ZBook
14™ profesyonel ve etkileyici 3B
grafikler sunuyor. Bu inanılmaz
ince, isteğe göre uyarlanabilir iş
istasyonu, seyahat halinde
taşıyabileceğiniz kadar hafif, iş
gününüzün tamamında yanınızda
olacak kadar güçlü ve güvenilirdir.
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HP, Windows ürününü önerir.
Sıra dışı bir inovasyon.
Çalıştığınız her yerde güçlü bir bilgisayara sahip olun. Yenilikçi ince tasarımıyla seyahat halinde, müşteri
ziyaretlerinde ve tüm ofis ortamlarında etkileyici bir çözümdür. Dünyanın ilk iş istasyonu Ultrabook™1 bilgisayarı
mobil bilgisayarları yeniden tanımlıyor.
İş istasyonu kaynaklarınızı bir arada kullanın ve herhangi bir yerde, herhangi bir bilgisayardan bağlanın. HP Uzak
Grafik Yazılımı (RGS) ile,2 iş arkadaşlarınızla işbirliği yapabilir veya ofisteki sunucuların ve iş istasyonlarının gücünden
yararlanabilirsiniz.
Parmağınızı ekranda kaydırarak tasarımlara göz atabilir ve fotoğraflara yaklaşabilir, teknik uygulamalarınızı
dokunarak kullanabilirsiniz. Kullanımı kolay 10 noktadan çoklu dokunmatik ekranla her şey elinizin altında.3,4
Performans için tasarlanmıştır.
En yeni 4. nesil Intel® Core™ i5 ve i75 işlemcilerin kullanıldığı HP mobil iş istasyonları, enerji verimliliği ve güvenilir
performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Mobil iş istasyonlarında dengeli bir pil ömrü arayan profesyonel
kullanıcılar için idealdir.
Çalışırken ince ayrıntıları görün. AMD FirePro™ grafik işlemci, ISV sertifikasına ve Eyefinity teknolojisine sahiptir ve
tek grafik kartıyla birden fazla görüntü yapılandırması kullanmanıza olanak verir.
Bu HP ZBook'u en iyi performansı sağlayacak şekilde optimize edebilirsiniz. HP Performance Advisor6, performansın
en yüksek düzeye çıkmasına yardımcı olmak için, sisteminizi güncel ayarlar ve sürücülerle yapılandırır.
Gereksinim duyduğunuzda grafiklerin gücünden ve daha hafif grafik uygulamalarını kullanırken daha uzun pil
ömründen tam olarak yararlanın. Hibrid grafik özelliğiyle otomatik ve sorunsuzdur.
Tam anlamıyla güvenilir mobil iş istasyonu.
HP Toplam Test İşlemi sırasında, mobil iş istasyonları üzerinde 115.000 saatlik performans denemeleri yapılır ve ISV
sertifikasyonları sayesinde, HP ZBook 14 güvenilirdir ve işiniz için hazırdır.
Akıllıca tasarım.
Herhangi bir araç gerekmez. Donanımınıza hızlı bir şekilde servis uygulamak ve parçaları yükseltmek için HP Kolay
Erişim Kapısı'nı açmanız yeterli olacaktır.
Verileri hızlı ve kolay aktarın, cihazlara rahatça bağlanın. Bu mobil iş istasyonunda; USB 3.0 bağlantı noktaları,
DisplayPort 1.2, ortam kartı yuvası ve daha fazlası vardır.
İsteğe bağlı arkadan aydınlatmalı şık klavye ile klavyenizi her ışık düzeyinde rahatça görün.4
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İşletim Sistemi

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

İşlemci ailesi

Intel® Core™ i7 işlemci; Intel® Core™ i5 işlemci

Işlemci

Intel® Core™ i7-4600U, Intel HD Graphics 4400 ile (2,1 GHz, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-4300U, Intel HD Graphics 4400 ile (1,9 GHz, 3 MB
önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-4200U Intel HD Graphics 4400 ile (1,6 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Bellek

En fazla 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM
Bellek yuvaları: 2 SODIMM

Dahili Depolama

500 GB en fazla 750 GB SATA (7200 dev./dk.)
en fazla 1 TB SATA (5400 rpm)
en fazla 500 GB SATA SED (7200 rpm)
180 GB en fazla 512 GB SATA SSD
en fazla 256 GB SATA SE SSD
en fazla 120 GB M.2 SSD

Ekran

35,56 cm (14") diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD+ SVA eDP yansımasız ekran (1600 x 900); 35,56 cm (14") diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD+
SVA eDP yansımasız dokunmatik ekran (1600 x 900); 35,56 cm (14 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı FHD UWVA eDP yansımasız + PSR (1920 x
1080)

Grafik

Tümleşik: Intel® HD Graphics 4400; Bağımsız: AMD FirePro M4100 (1 GB GDDR5 ayrılmış bellek)

Ses/Görüntü

DTS Studio Sound HD ses (yalnızca Windows işletim sistemlerinde); Tümleşik stereo hoparlörler; Tümleşik mikrofon (isteğe bağlı web kamerası ile
donatıldığında çift mikrofon dizisi); Ses kısma düğmesi, ses yükseltme veya alçaltma için işlev tuşları; Birleşik mikrofon girişi/stereo kulaklık jakı

Kablosuz Desteği

HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G Mobil Geniş Bant; Intel 802.11b/g/n; Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2)
WiFi ve Bluetooth 4.0 Birleşik; Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi ve Bluetooth 4.0 Birleşik; Intel Dual Band Wireless-N 7260NB
802.11a/b/g/n (2x2) WiFi

İletişim

Entegre Intel I218-LM Gigabit Ağ Bağlantısı (10/100/1000)

Genişletme Yuvaları

1 Secure Digital; 1 Akıllı Kart Okuyucu

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

3 USB 3.0; 1 USB 3.0 şarj; 1 DisplayPort; 1 stereo mikrofon girişi/kulaklık çıkışı birleşik; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-45; 1 yerleştirme konektörü; 1 VGA; 1 ikincil
pil konektörü

Giriş Cihazı

Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı oluklu klavye
Açma/kapatma düğmeli dokunmatik yüzey, iki yönlü kaydırma, işaretler, iki seçim düğmesi; İki ek işaret düğmesine sahip işaret çubuğu; Görüntü sensörlü
dokunmatik yüzey
720p HD web kamerası (belirli modellerde)

Yazılım

HP Kurtarma Yöneticisi; HP Performance Advisor; HP Uzak Grafik Yazılımı (önceden yüklenir) ; HP Support Assistant; HP Client Security; HP Kısayol Tuşu
Desteği; HP Kablosuz Erişim Noktası (yalnızca Windows 8); HP Connection Manager (yalnızca Windows 7); HP GPS ve Konum (Belirli Modellerde - yalnızca
Windows 7); Adobe® Flash Player (yalnızca Windows 7); Office Satın Alın; Microsoft Security Essentials; Cyberlink Power DVD; Cyberlink Power2Go; PDF
Complete Corporate Edition; Skype

Güvenlik

Standart: HP Client Security (yalnızca Windows 7 ve 8); HP Fingerprint Sensor (isteğe bağlı); HP Sure Start; Tümleşik Akıllı Kart Okuyucu; Enhanced
Pre-Boot Security (çok kullanıcılı / çok faktörlü); HP Spare Key (başlangıçta kullanıcı kurulumu gerektirir); One-Step Logon; Ortak Kriterler EAL4+ Seviyesine
Yükselmiş Sertifikalı Ayrık TPM 1.2 Gömülü Güvenlik Yongası; Güvenlik kilidi yuvası; Intel AT desteği; İsteğe bağlı: Computrace ve GPS Tracking (ayrı olarak
satılır ve abonelik satın alınmasını gerektirir)

Boyutlar

23,7 x 2,1 x 33,9 cm

Ağırlık

1,59 kg

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur

Çevre şartnameleri

Düşük halojen

Güç

Harici 65W Smart AC adaptör

Pil Tipi

HP Uzun Ömürlü 3 hücreli (24 WHr) polimer pil; HP Uzun Ömürlü 3 hücreli (50 WHr) polimer/prizmatik pil

Garanti

3 yıllık sınırlı teslim servisi garantisi (bazı ülkelerde yerinden alma ve geri teslim hizmeti) (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır); HP Uzun Ömürlü
Pil için 3 yıllık sınırlı garanti (yalnızca 3 yıllık sınırlı platform garantisiyle kullanılabilir)
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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 2013 UltraSlim
Yerleştirme İstasyonu

Belirli ultra ince HP EliteBook Dizüstü bilgisayarlar için kolay tek tıkla geçmeli yan yerleştirme istasyonu olan HP 2013
UltraSlim Yerleştirme İstasyonuyla ekranınızın, ağınızın ve aygıtınızın bağlantılarını hızla ve kolayca genişleterek çalışma
alanınızın her zaman hazır olmasını sağlayın.

Ürün numarası: D9Y32AA

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

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

HP Business İnce Üstten
Açılır Çanta

HP Business İnce Üstten Açılır Çanta, şık ve hafif HP ince profilli iş amaçlı dizüstü bilgisayarlar (14,1 diyagonal inç ekranlı
modellere kadar) için tasarlanmış küçük, stil sahibi ve sağlam bir çantadır.

HP Touch to Pair Fare

Bluetooth® özellikli tabletiniz veya Ultrabook™ cihazınızla anında eşleştirilen ve bağlantı kurabilen dünyanın ilk yakın alan
iletişimi (NFC) özellikli kablosuz faresiyle daha fazla esneklik ve işleve sahip olun ve çalışma alanınızda kablo kalabalığına
son verin.*

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: H5M91AA

Ürün numarası: H6E52AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: U4414E
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Dipnotlar
Bazı yapılandırmalar Ultrabook™ sınıfı olmayabilir.; 2 HP Uzak Grafik Yazılımı, Windows işletim sistemi ve Internet bağlantısı gerektirir.; 3 Bazı özellikler tüm Windows 8 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8
tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.; 4 İsteğe bağlı veya ek özellik olarak
satılır.; 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.; 6 HP Performance Advisor, Windows işletim sistemi ve Internet bağlantısı gerektirir.
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Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
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.

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