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HP mt41 Mobil İnce İstemci
HP mt41 Mobil İnce İstemci
sayesinde, güvenilir güvenlik ve
etkili yönetilebilirlik özellikleri elde
edin. Bu ince, hafif ve kolayca
erişilebilir mobil aygıtla, erişiminiz
olan her yerden buluta bağlanın.
Tümü kurumsal standartlarda
dayanıklı bir tasarım içinde yer alan
birden çok güvenlik özelliği ve
verilere hızlı erişim sayesinde içiniz
rahat olsun.
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Güvenilir bağlantılar.
Daha fazla bağlantı seçeneği. Her zaman yola çıkmaya hazır HP mt41 Mobil İnce İstemci ile, isteğe bağlı WWAN
3G/4G LTE2 bağlantısı sayesinde önemli verilere hızlı erişim olanağı elde edin.
Birlikte gelen HP Velocity yazılımıyla bağlantıyı hızlandırın ve verimliliği artırın. En yüksek düzeyde performans ve
kesintisiz çalışma süresi için sorunsuz veri ve video akışı özelliğinden tam anlamıyla yararlanın.
Verimlilik koruması.
En son çift çekirdekli AMD işlemci,3 TPM yonga seti ile donatılmış ve güvenli bağlantılar için en iyi duruma getirilmiş
HP mt41 Mobil İnce İstemci ile seyahatlerinizde de üretken olun.
HP mt41 Mobil İnce İstemci ve WES7e'nin nasıl kullanılacağını keşfetmeniz kolaydır. Aşina olduğunuz Windows
deneyiminin keyfini yaşayın ve kötü niyetli yazılım saldırıları karşısında daha güçlü olun.
SSD/Flash RAM belleklerin gelişmiş güvenlik ve kalıcı bellek özellikleriyle veri koruması güvencesi elde edin.
Gelişmiş Yazma Filtresi ile, istenmeyen uygulamaları anında durdurun. RAM'da depolanan veriler, korunan birime
aktarılabilir veya sistem yeniden başlatıldığında silinebilir.
Tümleşik akıllı kart okuyucusu sayesinde, basit ve güvenli bir şekilde oturum açmanızı sağlayan, kolayca
tümleştirilen üçüncü taraf çözümlerle hayatınızı kolaylaştırın.
Uzman düzeyinde yönetim seçenekleri.
Cihaz filonuzun kontrolünü elinize alın ve yeni aygıtların görüntülerini kolayca oluşturun. HP Device Manager,
yönetim ve dağıtım işlemlerini kolaylaştırırken kesinti sürelerini azaltır.
Konsolun daha hızlı yüklenmesi, daha fazla görüntüleme seçeneği, eklentilere tümleşik erişim, Basitleştirilmiş
Kaynak Yönetimi ve kolay yükseltmeler için Hizmet Paketleri ve kablosuz görüntüleme olanağı sayesinde daha iyi bir
kullanıcı deneyiminin keyfini yaşayın.
HP Device Manager sayesinde bilgisayarla ilgili sorunları çözün. Eklentilere erişim olanağı sayesinde el ile uygulanan
adımlardan kurtulun, hataları azaltın; kullanıcının kolayca yükseltme yapması için tasarlanmış basit sürüm
yükseltme seçeneğinden ve Hizmet Paketlerinden yararlanın.
Citrix, VMWare ve Microsoft RDP dahil uzaktan erişim bağlantısı seçenekleriyle seyahatlerinizde kullanabileceğiniz
erişim ve BT yönetimi özelliklerinin keyfini yaşayın.
System Center 2012 Configuration Manager'ı kullanarak, tek bir yönetim altyapısı, araç seti ve yönetim görevleriyle
mobil ince istemcileri kolayca yönetin.
Hafif seyahat edin.
HP’nin yeni hafif mobil ince istemcisiyle, seyahatlerde de iş arkadaşlarınızla birlikte çalışmayı kolaylaştırın. Kurumsal
standartlara uygun bir kasa ile, ince işletim sistemi ve küçük yedekleme boyutu sayesinde hızlı yedekleme ve geri
yüklemenin keyfini yaşayın.
En son ekran bağlantı noktalarını içeren Display Port 1.2 sayesinde, yüksek çözünürlüklü ekranlarla daha net
görüntüler elde edin.
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İşletim Sistemi

Windows Embedded Standard 7E

İşlemci ailesi

AMD Elite işlemci

Işlemci

AMD Elite A4-5150M APU, Radeon HD 8350G Grafik İşlemci ile (2.7 GHz, 1 MB önbellek, 2 çekirdek)1

Yonga kümesi

AMD FCH A76M

Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM2
Bellek yuvaları: 2 SODIMM

Dahili Depolama

en fazla 16 GB SATA SSD3

Yükseltme Yuvası

İsteğe bağlı DVD-ROM

Ekran

35,56 cm (14 inç) diyagonal boyutlu LED arkadan aydınlatmalı HD, 16:9, yansımasız (1366x768)

Grafik

APU'ya özgü

Ses/Görüntü

Tümleşik stereo hoparlörler; Tümleşik mikrofon (isteğe bağlı web kamerası ile donatıldığında çift mikrofon dizisi); Ses kapatma düğmesi; Ses açma ve
kısma işlevi ile ilgili tuşlar; Stereo kulaklık/hat çıkışı; Stereo mikrofon/hat girişi

Kablosuz Desteği

Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2); HP lt4112 LTE/HSPA+ Mobil Geniş Bant (isteğe bağlı)5,6

İletişim

Tümleşik Realtek RTL8151GH-CG 10/100/1000 Ethernet7

Genişletme Yuvaları

1 Secure Digital

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

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

Giriş Cihazı

Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı oluklu klavye
Açma/kapatma düğmesi olan dokunmatik yüzey, iki yönlü kaydırma, işaretler, iki seçim düğmesi
720p HD web kamerası (isteğe bağlı)8

Yazılım

HP Device Manager; HP Velocity

Güvenlik

Güvenlik kilidi yuvası; TPM 1.2; Tümleşik Akıllı Kart Okuyucu; Ön Yükleme Yetkilendirmesi; HP Combo Kilit (isteğe bağlı)9

Boyutlar

34 x 23,7 x 2,53 cm

Ağırlık

2,08 kg'dan başlayan ağrlk

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur11

Çevre şartnameleri

Düşük halojen12

Güç

Harici 65W HP Akıllı AC Bağdaştırıcısı

Pil Tipi

6 hücreli (55 WHr) Lityum-İyon; 9 hücreli (100 WHr) Li-Ion (isteğe bağlı)10

Garanti

HP Hizmetleri, 3 yıllık garanti (yükseltme seçenekleri ayrıca satılır), birincil pilde 1 yıllık sınırlı garanti sunar
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
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 90W Slim Combo
Adaptör, USB ile

HP Business Dizüstü Bilgisayar veya Ultrabook™ aygıtlarınıza ofiste, yolda veya uçakta güç sağlayabilen HP Slim 90 W
Combo Adaptör ile en rahat çalıştığınız ortamlarda üretkenliğinizi koruyun.

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 Professional Üstten
Yüklemeli Çanta

15,6 inç köşegene kadar bir dizüstü bilgisayarın yanı sıra geniş bir depolama alanı sunan HP Professional Üstten
Yüklemeli Çanta, ofis içinde ve dışında veya herhangi bir yerdeki yoğun bir gününüz için gereken her şeyinizi alır.

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: H4A41AA

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: H4J90AA

Ürün numarası: H6E52AA

5 yıllık ertesi iş günü
değiştirme garantisi

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

HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, 5 yıl boyunca, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir
şekilde değiştirir
Ürün numarası: UK744E

Veri sayfası

HP mt41 Mobil İnce İstemci
Dipnotlar
1 802,11 a/b/g/n/ için ayrıca satın alınan kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.; 2 Geniş bant isteğe bağlı bir özelliktir ve ayrıca satın alınan hizmet
sözleşmesi gerekir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı hızlarında farklılık görülebilir.; 3 AMD teknolojisindeki çok
çekirdekli işlem özelliği bu sistemin performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Performans, mevcut çeşitli yazılım uygulamalarına göre değişiklik gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi saat hızı ölçütü değildir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
Bu sistem, AMD teknolojisinin 64 bit işlem özelliğinden yararlanılması için ayrı satın alınan 64 bit işletim sistemi ve 64 bit yazılım ürünleri gerektirir. AMD teknolojisiyle sunulan çok çekirdekli işlem özelliği bu sistemin
performansını yükseltmek için tasarlanmıştır. Çok çeşitli yazılım uygulamaları ile, 64 bit işletim sistemi ve çift çekirdekli işlemci içeren bir sistemin performansı değişebilir. AMD'nin numaralandırma yöntemi saat hızı ölçütü
değildir.; 2 Grafik yonga seti, grafik performansı için toplam sistem belleğinin (RAM) bir bölümünü kullanır. Grafik işlemcisine atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.; 3 Sabit
sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür.; 4 İsteğe bağlı DVD-ROM ayrıca veya eklenti özelliği olarak satılır.; 5 Mobil geniş bant, isteğe bağlı veya eklenti bir özelliktir ve tüm
bölgelerde kullanılamaz. Mobil geniş bant kullanımı için ayrıca satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer
etkenlere bağlı olarak bağlantı hızlarında farklılık görülebilir.; 6 802,11 a/b/g/n/ için ayrıca satın alınan kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.; 7
"10/100/1000" veya "Gigabit" Ethernet terimi, Gigabit Ethernet için IEEE standart 802.3ab ile uyumluluğu gösterir ve 1 Gb/s'lik gerçek çalıştırma hızı anlamına gelmez. Yüksek hızda iletim için, bir Gigabit Ethernet
sunucusuna ve ağ altyapısına bağlantı gerekir.; 8 İsteğe web kamerası ayrı olarak veya eklenti özellik olarak satılır. Internet erişimi gereklidir.; 9 HP Combo Kilit, ayrı olarak veya eklenti özellik olarak satılan isteğe bağlı bir
özelliktir.; 10 9 hücreli pil, ayrı olarak veya eklenti özellik olarak satılan isteğe bağlı bir özelliktir.; 11 ENERGY STAR özellikli yapılandırmalar HP web sitesinde ve www.energystar.gov adresinde belirtilmiştir.; 12 Dış güç
kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojen değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojen olmayabilir.
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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
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,
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