Veri sayfası

HP Pro x2 612 G1
Dizüstü bilgisayar gücü, çıkarılabilir rahatlık.
Hareket halinde en üst düzey hız için
bir tablete dönüşebilen 2'si 1 arada HP
Pro x2 612 G1 bilgisayarın zarif
tasarımının keyfini çıkarın. En iyi
performans için isteğe bağlı Intel®
işlemcileri ile birlikte alınabilir.
Cihazınızı ve işletmenizi korumaya
yardımcı olan güvenlik özellikleriyle
donatılmış ve işe hazır tabletinizde
çalışmaya başlamak için isteğe bağlı
HP Pro x2 612 G1 Güç Klavyesini
ayırın.
2
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● Windows 8.11
● Ekran Boyutu: 31,75 cm (12,5 inç)
diyagonal

İşiniz için tasarlandı

● İçerik oluşturma için 31,75 cm (12,5 inç) diyagonal boyutlu büyük bir HD veya FHD ekrana3 sahip HP Pro x2 612 G1 2'si 1 arada
ayrılabilir bilgisayarın zarif tasarımını vurgulayın. Tablet, veri aktarımı için USB 3.0 bağlantı noktası ve isteğe bağlı bir HP Pro x2
612 G1 Wacom Kalem11 sunar..

Birden fazla satın alma

seçeneği.

● Ayrılabilir dizüstü bilgisayarınızı tüm donanımı ile bugün satın alın veya zamanla istediğiniz gibi geliştirin. HP Pro x2 612 G1, tam
bir dizüstü bilgisayar için çözümler sağlayan veya seyahat ihtiyaçlarını karşılayan isteğe bağlı klavyeler3 ile çalışır. HP Pro x2 612
G1 Tablet'i veya 2'si 1 arada ayrılabilir bilgisayarı güç klavyesi ve seyahat klavyesi seçeneği ile birlikte satın alabilirsiniz.

İşletmeniz için güvenlik

● Geleneksel dizüstü bilgisayarınızı HP Pro x2 612 G1 ile değiştirin. 2'si 1 arada çözümler; isteğe bağlı 4. nesil Intel® Core™ i3/i5
işlemcileri,2 hızlı katı hal sürücüleri ve isteğe bağlı HP Pro x2 612 G1 Güç Klavyesi ile eşleştirildiğinde daha uzun pil ömrü
sayesinde en iyi performansı göstermenize olanak tanır.3

İşletmeniz için güvenlik

● HP güvenlik özellikleri sayesinde HP Pro x2 612 G1 ve üzerindeki verilerin korunmasına yardımcı olun. Tabletteki HP Sure Start,
HP BIOSphere, HP Client Security5 ve isteğe bağlı parmak izi okuyucusu3 cihazınızı güvende tutmaya yardımcı olur.

Özellikler

● Yüksek performanslı basınç duyarlılığı ve akıllı avuç içi reddetme teknolojisine sahip isteğe bağlı HP Pro x2 612 G1 Wacom
Kalem11 ile belirli modellerde pürüzsüz ve kusursuz etkileşimin keyfini çıkarın.
● İki adet USB 3.0 bağlantı noktası, DisplayPort, VGA ve RJ45 HP Pro x2 612 G1 Güç Klavyesinden yararlanarak tam bir dizüstü
bilgisayar işlevi görür.3 Güç klavyesi, isteğe bağlı HP UltraSlim Yerleştirme İstasyonu için yan konektörü sayesinde kurumsal
yerleştirmeyi de destekler.3
● HP Pro x2 612 G1 Seyahat Klavyesi6 az eşyayla seyahat etmenize ve hareket halindeyken de üretkenliğinizi korumanıza yardımcı
olur.
● İsteğe bağlı Qualcomm® Gobi™ 4G LTE10 kullanımıyla hızlı, güvenilir ve güvenli kablosuz bağlantı elde ederek dünyanın hemen her
yerinden çalışmaya devam edin ve kurumsal gereksinimlerinize uygun veri planları ile hareket halindeyken Wi-Fi erişim
noktalarından kaynaklanan ek ücret masraflarından kaçının.
● HP İstemci Yönetimi Çözümleri8 isteğe bağlı LANDesk7 ve Intel® vPro teknolojisi ile kolay entegrasyonun keyfini çıkarın.3,8
● TPM, Akıllı Kart Okuyucu ve isteğe bağlı Parmak İzi Okuyucusu kullanarak kritik verilerinizi koruyun.3
● HP BIOSphere, görev açısından kritik verileri ve sistemleri özelleştirilebilir bir güvenlik ile koruma altına alır.4
● Verilerinizi, aygıt ve kimlik bilgilerinizi HP Client Security ile koruma altına alın.5
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HP Pro x2 612 G1
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 10 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)3
FreeDos 2.0

İşlemci ailesi4

Intel® Core™ i5 işlemci; Intel® Core™ i3 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler4

Intel® Core™ i5-4302Y, Intel HD Graphics 4200 ile (1,6 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,3 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-4202Y Intel HD Graphics
4200 ile (1,6 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-4012Y Intel HD Graphics 4200 ile (1,5 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 8 GB DDR3L-1600 SDRAM 5
Standart bellek notu: Dahili bellek (4 GB veya 8 GB modülü)

Dahili depolama

64 GB En fazla 256 GB M.2 SSD6
En fazla 256 GB M.2 SE SSD6

Ekran

31,75 cm (12,5 inç) diyagonal boyutlu, HD UWVA eDP 1.2 LED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran (1366 x 768); 31,75 cm (12,5 inç) diyagonal boyutlu, FHD UWVA eDP 1.3 LED
arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran (1920 x 1080)9

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: İşlemciyle tümleşik grafik kartı

Ses

DTS Sound+ ile HD ses; Çift hoparlör (ön tarafta); Yankı ve gürültü giderme özelliğine sahip çift mikrofon dizisi; Kulaklık hat çıkışı ve mikrofon girişi (birleşik)

Kablosuz Teknolojileri

Intel Çift Bantlı Kablosuz-AC 7260AN 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0 Birleşik; Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0
Kombinasyonu; Broadcom 802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth® 4.0 Kombinasyonu; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G Mobil Geniş Bant; HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş
Bant7,8

İletişim

Intel NIC (10/100/1000)

Genişletme Yuvaları

1 mikro SD (tablet); 1 mikro SIM (tablet); 1 SD (güç klavye); 1 akıllı kart okuyucu
(SD, SDHC, SDXC desteği)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 3.0 (tablet); 1 tabana yerleştirme konektörü (tablet); 1 kulaklık/mikrofon birleşik (tablet); 1 4,5 mm çok pinli AC bağlantı noktası (tablet); 1 DisplayPort 1.2 (güç klavye); 1 USB
3.0 şarj aleti (güç klavye); 1 tablete yerleştirme konektörü (güç klavye); 1 yan yerleştirme konektörü (temel); 1 birleşik kulaklık/mikrofon çıkışı (güç klavye); 1 4,5 mm çok pinli AC
bağlantı noktası (güç klavye); 1 RJ-45 (güç klavye); 1 VGA (güç klavye)

Giriş cihazı

Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı oluklu tam boyutlu güç klavyesi; Tam boyutlu, sıvı dökülmesine dayanıklı arkadan aydınlatmalı klavye (isteğe bağlı)18
Açma/kapama düğmesi bulunan tam boyutlu dokunmatik yüzey, iki yönlü kaydırma, dokunma ve etkinleştirilmiş dokunma hareketleri, iki parmakla kaydırma, iki parmakla
yakınlaştırma (sıkıştırma) özelliklerine sahip güç klavyesi18,19

Web kamerası

2 MP FHD 1080p ön web kamera; 5 MP FHD 1080p arka kamera9

Kullanılabilir Yazılımlar

HP ePrint Sürücüsü; HP Yönetilebilirliği (etkinleştirme gereklidir); HP PageLift; HP Support Assistant10,11,12,24

Güvenlik Yönetimi

TPM 1.2/2.0 (Infineon, lehimli); HP Parmak İzi okuyucusu (isteğe bağlı): Tümleşik akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı); Ön Yükleme Yetkilendirmesi (parola, Akıllı Kart); HP İstemci
Güvenliği; HP File Sanitizer; HP Sürücü Şifreleme; Absolute Persistence Modülü; Anında Kimlik Doğrulama ile HP Aygıt Erişim Yöneticisi; HP SpareKey; Microsoft Security
Defender13,14,15,16

Güç

45 W Akıllı RC AC adaptörü
4 hücreli, uzun ömürlü 29,3 WHr Li-ion polimer (tablet); 2 hücreli, uzun ömürlü 25 WHr Li-ion polimer (güç klavye)
20,21,22,23

Boyutlar

31.7 x 23.95 x 2.33 cm (kapaklı); 30,7 x 20,95 x 1,28 cm (tablet)

Ağırlık

En düşük ağırlık 0,91 kg (tablet); En düşük ağırlık 1,86 kg (güç klavyeli tablet);
(En düşük ağırlık yapılandırması. Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir. Bkz: QuickSpecs.)

Çevre koruma

Düşük halojen17

Garanti

2 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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HP Pro x2 612 G1
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 Harici USB DVDRW
Sürücüsü

HP Harici USB DVD/RW sürücüyü bilgisayarınızda yer alan herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayarak1 optik
ortamlarınız için anında okuma/yazma erişimi elde edin.

HP Slim Ultrabook
Professional Messenger
Çanta

HP Slim Ultrabook Askılı Çanta: Ultrabook™'unuz için tasarlanan, şık, dayanıklı ve kompakt bir askılı çanta.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 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: F2B56AA

Ürün numarası: F3W14AA

Ürün numarası: H6E52AA

HP 65 W İnce AC Adaptörü

HP İş Dizüstü Bilgisayarı veya Ultrabook™'unuza güç sağlayabilecek HP İnce 65W Birleşik Adaptörü ile üretkenliğinizi
koruyun.

Ürün numarası: H6Y82AA

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: U4391E
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HP Pro x2 612 G1
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 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.
3 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
4 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.
5 Windows gerektirir.
7 LANDesk yazılımı ayrıca satılır. Yönetilen aygıtların yönetim sunucusuna bağlanması gerekir. Etkin LANdesk bakım hizmeti gerektirir. Silme işlevi "Windows 8 Sıfırlama" işlemini uygular ve Windows 8 gerektirir. Kilit, Windows "Bilgisayarı Kilitle” işlevini gerçekleştirir.
8 Bu teknolojinin Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı işlevsellikleri, çalışabilmek için ek bir üçüncü taraf yazılımı gerektirir. Intel vPro teknolojisi için gelecekte "sanal cihaz" uygulamalarının olması üçüncü taraf yazılım
sağlayıcılarına bağlıdır. Windows gereklidir.
9 Windows İşletim Sistemi gerektirir.
10 Yerleşik Qualcomm® Gobi® modülleri belirli HP ürünlerinde mevcuttur. Kablosuz veri hizmet sözleşmesi ve şebeke desteği gerektirir ve bütün bölgelerde mevcut değildir. Kapsama alanı ve uygunluğu belirlemek için servis sağlayıcısına başvurun. 4G LTE bütün
bölgelerde mevcut değildir. Bağlantı hızları; konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
11 HP Pro x2 612 Wacom Kalem, dijitalleştirici ekran ile sipariş edilen modellerde yapılandırılabilir bir seçenek olarak mevcuttur. Yerleşik bir dijitalleştirici içermeyen veya HP Pro x2 612 Wacom Kalem ile uyumsuz olan modeller.

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 Windows 7 bilgisayarlardan Windows 8.1 Pro'ya güncelleme/yükseltme yaparken tüm Windows özellikleri kullanılamayabilir. Sisteminiz ek donanım, sürücü, yazılım, ürün yazılımı ve/veya bir BIOS güncellemesi gerektirebilir. Güncelleştirmeyle ilgili tüm ayrıntılar
için bkz. www.windows.com/everywhere.
4 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.
5 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri temel alınarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.
6 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. 30 GB'ye kadar bir bölüm (Windows 8 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
7 Kablosuz bağlantı isteğe bağlı bir eklenti özelliğidir ve kablosuz erişim noktası gerektirir ayrıca Internet hizmeti de gerekli olup ürüne dahil değildir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
8 Mobil Geniş Bant, isteğe bağlı bir özelliktir ve fabrika yapılandırması gerektirir. Kullanım için ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Kapsama alanı ve bölgenizde kullanım bilgileri için servis sağlayıcınıza başvurun. 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 ePrint özelliği için, HP web özellikli yazıcının Internet'e bağlı olması gerekir. HP ePrint hesap kaydı gerekir. Uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ile görüntü türleri ve bilgilerin tamamı için bkz. wwwhp.com/eprint
11 HP Support Assistant: Internet erişimi gereklidir
12 HP PageLift için Windows 8 gerekir.
13 İstemci Güvenliği, Windows gerektirir.
14 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 Modunu devre dışı bırakması gerekir.
15 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.
16 Devre dışı olarak gönderilen BIOS Absolute Persistence modülü müşteriler bir abonelik satın alıp etkinleştirdiklerinde devreye girer. Hizmet sınırlı olabilir. ABD dışında kullanılabilirlik için Absolute'a danışın. İsteğe bağlı Absolute Kurtarma Garantisi abonelik hizmeti,
sınırlı garanti ile sunulur. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tamamı için bkz.: 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.
24 Tümleşik Intel WiDi® özelliği yalnızca belirli yapılandırmalarda mevcuttur ve ayrı olarak satın alınmış tümleşik veya harici WiDi alıcısı bulunan projektör, televizyon ya da bilgisayar monitörü gerektirir. Harici WiDi alıcıları projektör, televizyon veya bilgisayar
monitörüne ayrı satılan bir standart HDMI kablosuyla bağlanır.

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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