Veri sayfası

HP EliteBook 745 G2 Dizüstü Bilgisayar
En iyi performansınızı gösterin
İsteğe bağlı FHD dokunmatik ekran
içeren ince ve hafif tasarım, HP
EliteBook 700 serisinin profesyoneller
için ofis içinde ve dışında ideal olmasını
sağlar. HP teknolojisi ve AMD PRO A
Serisi APU'lar ile daha verimli ve
güvenli bir şekilde çalışın.
3
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● Windows 8.11
● Ekran Boyutu: 35,56 cm (14") diyagonal

Parmaklarınızın ucunda

● HP EliteBook 745 G2, mükemmel bir fiyata geleceğe hazır performans sunar. Artık devrim niteliğindeki HSA teknolojisine sahip
AMD PRO A serisi APU'lar2, hafif bir tasarım ve kolayca gezinmenizi ve çalışmalarınızı tamamlamanızı sağlayan isteğe bağlı FHD
dokunmatik ekran3 özelliklerine sahiptir.

Hazır alan

● Çarpmalardan veya az miktarda sıvı dökülmelerinden hiçbir zaman korkmayın. İnce ve hafif HP EliteBook 745 G2, HP'nin Toplam
Test İşlemleri'ne dayanıklıdır ve MIL-SPEC 810G testlerinden geçebilecek şekilde tasarlanmıştır.4

Kendi kendini onaran güvenlik koruması

● HP Sure Start, arıza algılama, kendi kendini iyileştirebilen BIOS ve güncelleme geciktiğinde, başarısız veya bozuk olduğunda kapalı
kalan ve yeniden başlayan kurtarma işlevleri sayesinde düzgün bir başlatma yapılmasına yardımcı olan bir yöntemdir.

Özellikler

● HSA teknolojisine sahip en yeni AMD PRO A Serisi APU'lar2, gerçek bir iş amaçlı bilgi işlem deneyiminin yanı sıra mükemmel bir
toplam edinim maliyeti, en uygun yönetilebilirlik ve güvenlik özelliklerini sunar. AMD PRO A Serisi APU'lar2, performans gücü ile
kolayca desteklenir.
● Uygun fiyatlı AMD Radeon™ Grafik Kartı ile mükemmel grafikler elde edin.5
● Her HP EliteBook 745 G2, HP İstemci Yönetim Çözümleri6 ve DASH desteği ile çalışır.7
● Profesyoneller göz önünde bulundurularak tasarlanan isteğe bağlı uzun ömürlü pilleri3 kullanarak HP EliteBook 745 G2
bilgisayarınız ile daha uzun süre çalışın.
● HP BIOSphere, görev açısından kritik verileri ve sistemleri özelleştirilebilir bir güvenlik ile koruma altına alır.8
● İsteğe bağlı FHD dokunmatik ekranın görüntü kalitesi3, işlerin Windows 8.1 ile etkileşimini artırır.1
● İsteğe bağlı HP UltraSlim yerleştirme istasyonu ile gün boyu verimli olun.3
● Depolama alanınızı, HP'nin en yeni yüksek performanslı depolama alanı seçenekleri ile en iyi duruma getirin.
● HP Connection Manager,9 HP Kablosuz Erişim Noktası ,10 HP Mobile Connect11 (yalnızca EMEA) ve isteğe bağlı 4G LTE ile
bağlantınızı sürdürerek çalışmaya devam edin.12

Veri sayfası

HP EliteBook 745 G2 Dizüstü Bilgisayar
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 10 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 32 (Windows 10 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)15
Windows 7 Professional 32 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)15
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux

İşlemci ailesi3

AMD Dört Çekirdekli APU; AMD Çift Çekirdekli APU

Kullanılabilir İşlemciler3

AMD Dört Çekirdekli Pro A10-7350B, Radeon R6 Grafik Kartı ile (2,1 GHz, 4 MB önbellek); AMD Dört Çekirdekli Pro A8-7150B, Radeon R5 Grafik Kartı ile (2,0 GHz, 4 MB önbellek);
AMD Çift Çekirdekli Pro A6-7050B, Radeon R4 Grafik Kartı ile (2,2 GHz, 1 MB önbellek)

Yonga kümesi

AMD FCH A76M

Azami Bellek

En fazla 16 GB 4
Standart bellek notu: En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

320 GB En fazla 1 TB SATA (7200 dev./dk.)5
En fazla 500 GB SATA SED (7200 rpm)5
128 GB En fazla 240 GB SATA SSD5
180 GB En fazla 256 GB SATA SE SSD5

Ekran

35,56 cm (14 inç) diyagonal HD SVA eDP yansımasız düz (1366 x 768); 35,56 cm (14 inç) diyagonal HD+ SVA eDP yansımasız düz (1600 x 900); 35,56 cm (14 inç) diyagonal FHD
UWA eDP yansımasız ince (1920 x 1080); 35,56 cm (14 inç) diyagonal FHD UWA eDP ince dokunmatik ekran (1920 x 1080)9

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: AMD Radeon R6; AMD Radeon R5; AMD Radeon R4

Ses

DTS Studio Sound özellikli HP ses; Ekranda tümleşik çift mikrofon dizisi; 2 tümleşik stereo hoparlör; Stereo kulaklık çıkışı; Stereo mikrofon girişi

Kablosuz Teknolojileri

HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G Modülü; Broadcom 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.0; Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) ve
Bluetooth® 4.0 Kombinasyonu; Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi6,7,8

İletişim

DASH destekli Realtek RTL8111EP Ethernet NIC (10/100/1000)

Genişletme Yuvaları

1 Ortam Kartı Okuyucusu

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

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

Giriş cihazı

Tam boyutlu, sıvı dökülmesine dayanıklı klavye; Arkadan aydınlatmalı klavye (isteğe bağlı)
Kaydırma alanlı dokunmatik yüzey, LED göstergeli açma/kapatma düğmesi, iki yönlü kaydırma, iki seçme düğmesi

Web kamerası

720p HD web kamera (belirli modellerde)9

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; HP Sure Start özellikli HP BIOSphere; HP İstemci Yönetimi; HP Kablosuz Erişim Noktası (yalnızca Windows 8.1 içeren modeller); HP PageLift; HP ePrint Sürücüsü; HP
Destek Asistanı; HP SoftPaq İndirme Yöneticisi; HP 3D Driveguard; HP Connection Manager (yalnızca Windows 7 içeren modeller); HP Mobil Bağlantı (Windows 8.1 içeren modeller);
HP Recovery Manager (yalnızca Windows 7 içeren modeller);10,11,12

Güvenlik Yönetimi

Credential Manager ve Password Manager özelliklerine sahip HP Client Security (yalnızca Windows içeren modeller); Zamanında Kimlik Doğrulama içeren HP Aygıt Erişimi Yöneticisi
(yalnızca Windows içeren modeller); HP Drive Encryption (yalnızca Windows içeren modeller); HP File Sanitizer (yalnızca Windows içeren modeller); Security Essentials (Windows 7
içeren modeller); Absolute Persistence Module (yalnızca Windows içeren modeller); TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası; Tümleşik Akıllı Kart Okuyucusu; HP Parmak İzi okuyucusu
(isteğe bağlı)

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 24 WHr Lityum İyon polimer; HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 50 WHr Lityum İyon polimer prizmatik; HP Uzun Ömür Dilimli 6 hücreli, 60 WHr Lityum İyon
(ikincil, isteğe bağlı)
9 saate kadar (3 hücreli, 50 WHr) (sabit sürücüye sahip modeller); 4 saat 45 dakikaya kadar (3 hücreli, 24 WHr) (SSD'ye sahip modeller); 10 saat 15 dakikaya kadar (3 hücreli, 50
WHr) (SSD'ye sahip modeller); 22 saat 30 dakikaya kadar (3 hücreli, 50 WHr + 6 hücreli Dilimli, 60 WHr) (SSD'ye sahip modeller)14

Boyutlar

33,9 x 23,7 x 2,1 cm (dokunmatik değil); 33,9 x 23,7 x 2,16 cm (dokunmatik)

Ağırlık

En az 1,61 kg (dokunmatik değil); En az 1,77 kg (dokunmatik)
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Garanti

3 yıl sınırlı garanti (isteğe bağlıCare Packs destek paketleri bulunmaktadır, ayrı olarak satılır), HP Uzun Ömürlü Pil'de 3 yıl sınırlı garanti (yalnızca 3 yıl sınırlı platform garantisiyle
kullanıma sunulur)
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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 Slim Ultrabook
Professional Üstten Açılır
Çanta

HP Slim Ultrabook Üstten Doldurmalı Çanta: Ultrabook™'unuz için tasarlanan, şık, dayanıklı ve kompakt bir taşıma
çantası.1 Gri ekoseyle vurgulanan siyah renk fitilli bir kumaş, donanımızı korumanıza yardımcı olmak ve size şık bir
görünüm kazandırmak için biçim ve işlevselliği birleştirir.

HP UltraBook 14 inç Kılıf

Dizüstü bilgisayarınızı, Ultrabook™'unuzu ve şık profilini korumak için tasarlanan şık, dayanıklı ve kompakt bir kılıf olan HP
Ultrabook Kılıfına yerleştirerek taşıyın.

Ürün numarası: F3W15AA

Ürün numarası: F7Z99AA

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.

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 90W İnce AC Adaptörü

HP İş Dizüstü Bilgisayarı veya Ultrabook™'unuza güç sağlayabilecek HP İnce 90W Birleşik Adaptörü ile üretkenliğinizi
koruyun.

Ürün numarası: H2L63AA

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: H6Y83AA

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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Mesaj Altbilgileri
1 Bazı özellikler, tüm Windows baskı veya sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrıca satılan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.

2 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 model numaralandırma yöntemi, saat hızlarına denk düşmemektedir.
3 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
4 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.
5 AMD Radeon™ Çift Grafik Kartı, AMD "A" serisi APU ile isteğe bağlı AMD Radeon™ bağımsız grafik kartı yapılandırması gerektirir ve Windows 7 ile Windows 8 sistemlerinde kullanılabilir. Linux işletim sistemi, çift grafik kartı özellikleri için ayrı grafik işlemcisini devreye
almak ve/veya devreden çıkarmak üzere X-Server'ın yeniden başlatılmasını gerektiren elle değiştirme işlemini destekler. Bazı özelliklerin tam olarak etkinleştirilebilmesi için ek donanım (örn. Blu-ray sürücüsü, HD veya 10 bit monitör, TV alıcısı, kablosuz özellikli
HDTV) ve/veya yazılım (örn. çoklu ortam uygulamaları) gerekir. HD Video ekranı için bir HD video kaynağı gerekir.
6 Windows işletim sistemi gerekir.
7 Üçüncü taraf yönetim yazılımı ayrıca satılır.
8 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.
9 HP Bağlantı Yöneticisi yalnızca Windows 7'de kullanılabilir.
10 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 sağlayıcınıza danışın. Windows 7 için HP Connection Manager veya Windows 8.1 gerektirir.
11 HP Mobile Connect hizmeti, uyumlu bir CDMA veya HSPA mobil geniş bant modülü ve ön ödemeli hizmet satın alınmasını gerektirir. Hizmet bölgenizdeki kapsam ve kullanılabilirlik bilgileri için bkz. hp.com/go/mobileconnect.
12 4G LTE WWAN tüm ürünlerde, tüm bölgelerde bulunmaz ve ayrı olarak satın alınan servis sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve bulunabilirliğini öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı
hızlarında farklılık görülebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Bu sisteme Windows 7 Professional yazılımı önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 10 Pro yazılımı için gerekli 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 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
4 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.
5 Çift katmanlı diskler, tek katmanlı disklerden daha fazla veri depolar. Ancak, bu sürücü ile yazılan çift katmanlı diskler var olan birçok tek katmanlı DVD sürücüsü ve yürütücüsü ile uyumlu olmayabilir. Bu sürücünün tek taraflı 2,6 GB/çift taraflı 5,2 GB, sürüm 1.0
ortamlardan okuyamadığını ve bu ortamlara yazamadığını unutmayın. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.
6 Tüm kablosuz seçenekleri, ayrıca veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
7 Tüm 802.11 kablosuz bağlantılar için, kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir, ancak bunlar ürüne dahil değildir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
8 WWAN için ayrıca satın alınan hizmet sözleşmeleri gerekir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve hizmetin kapsamını öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı hızlarında farklılık görülebilir. 4G LTE özelliği, bazı
ürünlerde ve bazı bölgelerde mevcut değildir.
9 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
10 HP Kablosuz Erişim Noktası uygulaması, etkin bir İnternet 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 sağlayıcınıza danışın. Windows 7 için HP Connection Manager veya Windows 8.1 gerektirir.
11 ePrint özelliği için, HP web özellikli yazıcının Internet'e bağlı olmasını gerekir. HP ePrint hesap kaydı gerekir. Uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ile görüntü türleri ve bilgilerin tamamı için bkz. wwwhp.com/eprint
12 HP Mobile Connect, belirli EMEA ülkelerinde bulunur ve uyumlu bir CDMA veya HSPA mobil geniş bant modülü ve ön ödemeli hizmet satın alınmasını gerektirir. Hizmet bölgeniz için kapsam ve kullanılabilirlik bilgileri için bkz. www.hp.com/go/mobileconnect.
14 Windows 7 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir
durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.
15 Bu sistem Windows 7 Professional yazılımı önceden yüklü olarak gelmektedir ve Windows 8.1 Pro yazılımı için gerekli lisans ve ortamlar ile birlikte satışa sunulmuştur. Windows yazılımının aynı anda yalnızca bir sürümünü kullanabilirsiniz. Sürümler arası geçiş
yapmak için bir sürümü kaldırıp diğerini yüklemeniz gerekir. Verilerinizi kaybetmemek için işletim sistemlerini kaldırma ve yükleme işlemlerinden önce tüm verilerinizi (dosyalar, fotoğraflar, vb.) yedeklemeniz gerekir.

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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modelden modele farklılık gösterebilir. 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 8.1 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.
Microsoft, Windows ve Windows Logo Microsoft Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company
tarafından lisans altında kullanılmaktadır. ENERGY STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır. AMD ve Radeon, Advanced Micro Devices, Inc.'nin ticari
markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
4AA5-2030TRE, Temmuz 2015

