Veri sayfası

HP EliteBook Revolve 810 G2 Tablet
Ultra ince dizüstü bilgisayar döndürülerek anında bir tablete dönüşebiliyor.
İşler her zaman sizin stilinize uygun
olmayabilir. Ancak bunu düşünerek
tasarladığımız HP EliteBook size ayak
uydurabilir. Bu ultra ince dizüstü
bilgisayar döndürülerek anında bir
tablete dönüşebiliyor. EliteBook
Revolve, daha fazlasını yapmanızı
sağlamak için arkaya katlanabiliyor.

HP, Windows ürününü önerir.
Dayanıklılık için tasarlandı
● Bu ultra ince tam performanslı EliteBook bir tablete dönüştürülebilir. Ayrıca magnezyum kasayla sıvıya dayanıklı
klavyeye sahiptir ve MIL-STD 810G testlerini1 geçecek şekilde tasarlanmıştır.
Benzersiz performans
● Windows 8.1,2 en yeni 4. nesil Intel® Core™ i3/i5/i7 ULT işlemci3 teknolojisi ve katı hal sürücüsü (SSD) ile
verimliliğinizi artırın. İsteğe bağlı 4G LTE WWAN,4 HP ePrint5 ve kurumsal standartlarda yerleştirme istasyonu
özelliği ile ihtiyacınız olan tüm bağlantılar elinizin altında.
Yüksek güvenlik, verimli yönetim
● Kurumsal şirketler ve KOBİ'ler için, HP Sure Start6 kendi kendini düzelten BIOS dahil olmak üzere BT kaynakları
üzerindeki yükü azaltan güvenlik ve yönetim araçları.
Daha da fazlası
● Daha fazla verimlilik aracı
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Özellikler Tablosu

HP, Windows ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro 64 sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir) 2
Windows 7 Professional 64 3
FreeDOS

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Core™ i7-4600U, Intel HD Grafik Kartı 4400 ile (2,1 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,3 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i7-4510U, Intel HD Grafik
Kartı 4400 ile (2 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,1 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-4310U, Intel HD Grafik Kartı 4400 ile (2 GHz, Intel Turbo Boost
Teknolojisi ile 3 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-4300U, Intel HD Grafik Kartı 4400 ile (1,9 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,9 GHz'e kadar, 3 MB önbellek,
2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-4210U, Intel HD Grafik Kartı 4400 ile (1,7 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,7 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-4200U, Intel
HD Grafik Kartı 4400 ile (1,6 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,6 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-4030U, Intel HD Grafik Kartı 4400 ile (1,9 GHz, 3 MB
önbellek, 2 çekirdekli) 4

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Bellek

4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (kart üzerinde); 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (isteğe bağlı); 8 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (isteğe bağlı) 5
(4 GB DDR3L kart üzerinde, bir SODIMM yuvası kullanılabilir; 12 GB'a kadar yükseltilebilir)

Dahili Depolama

128 GB M.2 SSD; 180 GB M.2 SSD; 256 GB M.2 SSD; 256 GB M.2 SED SSD 6

Ekran

29,46 cm (11,6 inç) diyagonal boyutlu LED arkadan aydınlatmalı yansımasız HD UWVA dokunmatik ekran (1366 x 768) 12

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Intel® HD Graphics 4400 12
Ses

DTS Studio Sound; Tümleşik stereo hoparlörler; Tümleşik mikrofon (çift mikrofon dizisi); Birleşik kulaklık/mikrofon jakı; Ses ayarı düğmeleri

Kablosuz Teknolojileri

HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; HP lt4112 LTE/HSPA+ Mobil Geniş Bant; Birleşik Intel Çift Bantlı Kablosuz-AC 7260 802.11ac (2x2) WiFi ve Bluetooth 4.0; Birleşik Intel Çift Bantlı
Kablosuz-N 7260AN 802.11a/b/g/n WiDi (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0; Intel Çift Bantlı Kablosuz-N 7260NB 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi 7,8,9,10

Genişletme Yuvaları

1 mikro SD

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

1 USB 3.0; 1 USB 3.0 şarj; 1 DisplayPort; 1 stereo kulaklık/mikrofon kombinasyonu; 1 yerleştirme konektörü; 1 RJ-45; 1 güç konektörü

Web kamerası

Entegre 720 HD web kamerası 12

Güvenlik Yönetimi

HP Client Security Suite (Windows gerektirir) şunları içerir: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; Zamanında Kimlik Doğrulama içeren HP Aygıt Erişim
Yöneticisi; Sure Start 2.0 ile HP BIOS; HP Secure Erase; HP Trust Circles; Security Essentials (Windows 7) ve Defender (Windows 8.1); HP SpareKey; Absolute Data Protect; TPM
Katıştırılmış Güvenlik Yongası 1.2; Güvenlik kilidi yuvası (kilit ayrı satılır); 16,17,18,19,20,21,22

Boyutlar

8,34 x 11,22 x 0,80 inç
21,2 x 28,5 x 2,22 cm

Ağırlık

5 kg'dan (3,08 lb) başlayan ağırlık
1,4 kg'dan başlayan ağırlık
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Güç

Harici HP 45W Slim Smart AC Adaptörü
6 Hücreli Polimer Uzun Ömürlü (44 WHr)

Algılayıcılar

Hız ölçer; Ortam ışığı sensörü; Pusula; Yakın Alan İletişimi (NFC) 22

Geliştirme Çözümleri

HP 2013 UltraSlim Yerleştirme İstasyonu

Garanti

3 yıllık sınırlı garanti (yükseltme yapılabilir, ayrı satılır)
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
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

HP OD06XL Uzun Ömürlü
Dizüstü Bilgisayar Pili

HP OD06XL Uzun Ömürlü Pil, HP EliteBook Revolve Tablet PC için ilave veya yedek bir pildir.

HP 3 yıllık Sonraki iş günü
Yerinde Yalnızca Dizüstü
Hizmeti

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

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

Ürün numarası: H6L25AA

Ürün numarası:
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Mesaj Altbilgileri
1 MIL-STD testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir.

2 Bazı özellikler Windows 8,1'in tüm sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8,1 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücüler ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Bkz.

http://www.microsoft.com.
3 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 mimarisini
destekleyen bir işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma da dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
4 WWAN isteğe bağlı bir ek özelliktir. WWAN kullanımı ayrı olarak satın alınacak bir hizmet sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı hızlarında
farklılık görülebilir. 4G LTE tüm bölgelerde kullanılamayabilir ve Windows gerektirir.
5 HP web özellikli yazıcı için Internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. hpconnected.com). Mobil cihazlar için Internet bağlantısı ve e-posta özelliği
gereklidir. Kablosuz erişim noktası veya isteğe bağlı geniş bant modülü gerektirebilir. Geniş bant kullanımı için ayrıca satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Ayrı olarak satın alınan veri
planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir.
6 HP Sure Start yalnızca EliteBook 800 ve Workstation ZBook serisi ürünlerde kullanılabilir.
7 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
8 Ağırlık yapılandırmaya göre değişebilir.
9 Uyumlu bir Intel® Core işlemci, Intel® Rapid Start yazılımı ile BIOS güncellemesi ve isteğe bağlı Katı Hal Sürücü (SSD) veya mSATA flash önbellek modülü gerektirir. Sonuçlar sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.
10 PCMark testine dayanmaktadır. Elde ettiğiniz sonuçlar sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Bütün özellikler tüm Windows 8.1 sürümlerinde bulunmaz. Sistemler, Windows 8.1'nin sağladığı tüm işlevsellikten yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınmış donanım, sürücüler ve/veya yazılım gerektirebilir. http://windows.microsoft.com/vi-VN/

adresine bakın.
2 Bu sisteme Windows® 7 Pro yazılımı önceden yüklenmiştir ve Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli olan lisans ve medya da sağlanır. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş yapmak için bir sürümü kaldırıp
diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırmadan ve yüklemeden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar gibi) yedeklemelisiniz.
3 Bu sistem, Windows 7 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan bir donanım gerektirebilir. Bazı özellikler Windows 7'nin tüm sürümlerinde mevcut değildir. Ayrıntılar için
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home adresine bakın.
4 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 numaralandırma yöntemi performans ölçüsüne göre değildir.
5 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.
6 Sabit sürücüler ve katı hal sürücüleri için, 1 GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) sistem ve 30 GB'ye kadar (Windows 8,1) disk alanı ayrılmıştır.
7 802.11 için kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir, ancak bunlar ürüne dahil değildir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
8 WWAN isteğe bağlı bir özelliktir. Satın aldıktan sonra WWAN ek özelliğinin alınması Mart 2014 tarihinden sonra mümkün olacaktır.
9 Bluetooth™ 4.0 yalnızca Windows 8.1 işletim sisteminde kullanılabilir.
10 802.11 + Bluetooth kombinasyonları ayrı satılır ve isteğe bağlıdır.
11 Mobil Geniş Bant özelliği ayrı olarak satılır ve isteğe bağlıdır.
13 HP web özellikli yazıcıya Internet bağlantısı olmasını ve HP ePrint hesap kaydı gerekir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter). İsteğe bağlı geniş bant modülü gerektirir.
Geniş bant kullanımı için ayrıca satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Ayrı olarak satın alınan veri planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir.
14 Internet erişimi gereklidir.
15 Enerji ve maliyet hesapları tahminidir. Sonuçlar, kullanıcının sağladığı bilgiler, bilgisayarın farklı güç durumlarında (açık, bekleme, hazırda bekleme, kapalı) olduğu zamanlar, bilgisayarın pille veya AC gücüyle çalıştığı zamanlar, donanım yapılandırması, değişken
elektrik değerleri ve elektrik dağıtım şebekesi gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. HP müşterilere, HP Power Assistant tarafından bildirilen bilgileri yalnızca başvuru ve çevre üzerindeki etkiyi doğrulama amaçlı olarak kullanmalarını önerir. Çevre ile ilgili
hesaplamalar www.epa.gov/egrid/ adresinden ulaşılabilen ABD EPA eGrid 2007 verilerine göre yapılmıştır. Bölgesel sonuçlar farklılık gösterebilir. Microsoft Windows gerektirir.
16 Sürücü Şifreleme için Windows gereklidir. Sürücü Şifreleme oturumu açmadan önce veriler korunur. PC'nin kapatılması veya uyku moduna geçirilmesi, Sürücü Şifreleme oturumundan çıkılmasına neden olur ve veri erişimini engeller.
17 Password Manager; Internet Explorer veya Chrome gerektirir. Bazı web siteleri ve uygulamalar desteklenmeyebilir. Kullanıcının eklentiyi internet tarayıcısında etkinleştirmesi veya izin vermesi gerekebilir.
18 File Sanitizer, DOD 5220.22-M Ekinde ana hatlarıyla belirtilen kullanım durumları içindir. Katı Hal Sürücüleri (SSD'ler) desteklemez. Başlangıç kurulumu gereklidir. Web geçmişi yalnızca Internet Explorer ve Firefox tarayıcılarında silinir ve bu özellik kullanıcı
tarafından etkinleştirilmiş olmalıdır. Windows 8.1'de, tarayıcı kapatıldığında dosyaları parçalama özelliği için kullanıcının IE11 uygulamasındaki Geliştirilmiş Koruma'yı kapatması gerekir.
19 Güvenli Silme, National Institute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88'de belirtilen yöntemler içindir. ElitePad 900 G1 BIOS sürümü F.03 ve üzerinde desteklenmektedir.
20 HP Güven Çevreleri Standart sürüm, her bir Güven Çevresinde 5 ilgili kişiyle 5 Güven Çevresine kadar izin verir. Sınırsız sayıda Güven Çevresi ve üye için, isteğe bağlı Güven Çevreleri Profesyonel sürümü gereklidir. Güven Çevreleri Okuyucusu, bir ilgili kişinin davet
edilen bir Güven Çevresine izin vermek için kullanılabilir. Windows gerektirir. Bu uygulama http://hptc.cryptomill.com adresinden edinilebilir
21 Windows 8.1 içeren ürünler aygıtınızı bulmanıza, kilitlemenize, yetkisiz erişimlere karşı korumanıza ve kişisel verilerinizi uzaktan silmenize olanak veren Absolute Data Protect uygulamasının 4 yıllık bir sürümünü içerir. Lisans müşteri tarafından etkinleştirilmelidir.
Ayrıntıların tamamı için bkz. http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect aracı uygulaması kapalı olarak sağlanır ve uygulamanın müşteriler tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Hizmet sınırlı olabilir, ABD dışında kullanılabilirlik için
Absolute'e danışın. İsteğe bağlı Absolute Kurtarma Garantisi abonelik hizmeti sınırlı garantidir. Geçerli olan bazı koşullar vardır. Tüm ayrıntılar için bu adresi ziyaret edin: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Veri Silme
kullanılırsa, Kurtarma Garantisi ödemesi geçersizleşir. Veri Silme hizmetini kullanmak için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir veya birden çok RSA SecurID belirteci satın almaları
gerekir.
22 NFC yazılımı ürüne dahil değildir, ayrı satılır. Internet erişimi gereklidir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

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