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HP
yerleştirme
istasyonu
çözümleri

HP, belirli HP İş Dizüstü Bilgisayarları için
özel olarak tasarlanan ve masaüstünden
alışkın olduğunuz bağlantı ve konforu
sunan, kapsamlı bir yerleştirme
istasyonu ürün yelpazesine sahiptir.
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Yerleştirme istasyonları

HP Ultra İnce Yerleştirme İstasyonları

Genişletilmiş bağlantı
Mobil rahatlık için dizüstü bilgisayarda çalışırsınız, ancak gerçek bir masaüstü
deneyimine ihtiyacınız olduğunda en üst düzey bağlantı ve kullanım kolaylığı
istersiniz. HP Yerleştirme İstasyonları, dizüstü bilgisayarınızın bağlantı
özelliklerini ve konforunu sabit bir istasyona genişletmenize yardımcı olmak
amacıyla istasyona yerleştirilebilen belirli HP İş Dizüstü Bilgisayarı platformları
için özel olarak tasarlanmıştır.

Dizüstü bilgisayarınızla aynı şıklıkta
tasarlanmış süper ince bağlantı

HP 90W Yerleştirme İstasyonu

HP 2570 Serisi Yerleştirme İstasyonu
Ultra ince HP EliteBook Dizüstü Bilgisayarlar için özel
olarak tasarlanmıştır. Bilgisayarın tek bir tıklamayla
kaydırılarak yerleştirildiği kenar yerleştirme istasyonu
sayesinde ekran, ağ ve aygıt bağlantılarını geliştirerek gün
boyu daha üretken olmanızı sağlar.
Bağlantı noktaları: 3 USB 3.0 (Her Zaman Açık), 1 USB 2.0
güç girişi, 1 RJ-45 Ethernet girişi, 1 VGA bağlantı noktası,
1 Hat girişi, 1 Kulaklık girişi, 1 Monitör standı bağlantı
noktası, kilit yuvası, HP Yerleştirme İstasyonu kilidi yuvası.

A7E32AA#xxx

HP 230W Yerleştirme İstasyonu
A7E34AA#xxx

Güç gereksinimleri: Enerji Tasarruflu 65W Akıllı AC
adaptörü

HP 2012 Yerleştirme İstasyonları (90W/230W) kolayca
bağlantı noktası çoğaltma, kablo yönetimi, eski cihazlarla
geriye dönük uyumluluk ve yeni teknolojilerle çalışma
imkanı sağlar.

Ürün boyutları: 35,81 x 12,19 x 5,08 cm |
14,1 x 4,8 x 2 inç
Ağırlık: 0,93 kg | 2,04 lb

Bağlantı noktaları: 1 DVI-D, 4 USB 3.0 bağlantı noktası
(3 Her Zaman Açık, 1 Güç Girişi), 1 RJ-45 Ethernet girişi,
1 DisplayPort konektörü, 1 VGA bağlantı noktası, 1 Hat
girişi, 1 Kulaklık girişi, 1 Monitör standı bağlantı noktası,
kilit yuvası, HP yerleştirme İstasyonu kilidi girişi ve eski
konektörler, fare, klavye, seri ve paralel.

Ürün No.: A9B77AA#xxx

Güç gereksinimleri: Nominal Voltaj 100 - 240 V arası;
Nominal Akım 2,5A rms; Şebeke Frekansı 50 - 60 Hz
Ürün boyutları: 26 x 15,8 x 6,6 cm |
10,24 x 6,44 x 2,6 inç
Ağırlık: 1,07 kg | 2,36 lb

HP 120W Gelişmiş Yerleştirme
İstasyonu

HP 2013 Ultra İnce Yerleştirme
İstasyonu

HP 230W Gelişmiş Yerleştirme
İstasyonu

Belirli ultra ince HP EliteBook Dizüstü Bilgisayarları
için yandan takılan bir yerleştirme istasyonu olan HP
2013 Ultra İnce Yerleştirme İstasyonuyla ekran, ağ ve
cihaz bağlantılarınızı tek bir tıklamayla hızla ve kolayca
genişleterek çalışma alanınızın her zaman hazır olmasını
sağlayabilirsiniz.

A7E36AA#xxx

A7E38AA#xxx

HP 2012 Gelişmiş Yerleştirme İstasyonları (120W/230W)
standart yerleştirme istasyonlarımızın sağladığı tüm
özelliklerin yanı sıra tümleşik yükseltme yuvası sayesinde
bilgisayarınız yerleştirme istasyonundayken ek depolama
alanı elde etmeniz için sabit disk veya optik sürücü (ayrı
satılır) eklemenize olanak tanır.
Bağlantı noktaları: 4 USB 3.0 bağlantı noktası (Her
Zaman Açık), 2 USB 2.0 bağlantı noktası (1 Her Zaman
açık, 1 Güç Girişi), 2 DisplayPort konektörü, 2 DVI bağlantı
noktası, 1 VGA bağlantı noktası, 1 Hat girişi, 1 Kulaklık
girişi, 1 Monitör standı bağlantı noktası, kilit yuvası,
HP Yerleştirme İstasyonu Kablo kilidi girişi ve eski
konektörler, fare, klavye, seri ve paralel.

Bağlantı noktaları: 3 USB 3.0 (Her Zaman Açık) 1 USB
2.0 güç girişi, 1 RJ-45 Ethernet girişi, 2 DisplayPort
konektörü, 1 VGA bağlantı noktası, 1 Hat girişi, 1 Kulaklık
girişi, kilit yuvası, HP Yerleştirme İstasyonu kilidi yuvası.
Güç gereksinimleri: 18,5 V
Ürün boyutları: 4,31 x 36,83 x 10,66 cm |
1,7 x 14,5 x 4,2 inç
Ağırlık: 0,76 kg | 1,69 lb
Ürün No.: D9Y32AA#xxx

Güç gereksinimleri: Nominal Voltaj 100 - 240 V arası;
Nominal Akım 2,5A rms; Şebeke Frekansı 50 - 60 Hz
Ürün boyutları: 27,05 x 26 x 6,6 cm |
10,65 x 10,24 x 2,6 inç
Ağırlık: 1,63 kg | 3,61 lb
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Bağlantı noktası çoğaltıcılar

HP'nin masaüstü deneyimini genişleten
bağlantı noktası çoğaltıcıları, iş
istasyonlarına yerleştirilemeyen HP İş
Dizüstü Bilgisayarları için ideal çözümdür.
Tek bir USB kablosu ve tümleşik sürücüyle
kolay kurulum ve kullanım sunarlar.

HP, masa paylaşımının yaygın olduğu yeni çalışma ortamında, en sık kullanılan
çevre birimlerin devamlı bağlı olmasını ve herkesin kullanımına hazır olmasını
sağlayan bağlantı noktası çoğaltıcısı seçeneklerini sunar. Farklı USB aygıtlarını
bağlayın, çevrimiçi olun ve çalışma alanınızı genişletmek için ek ekranlar kullanın.
HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı Noktası
Çoğaltıcı
HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı Noktası Çoğaltıcısı tek bir USB
3.0 kablosuyla çevrimiçi olmanızı sağlayan, altı adede
kadar USB aygıtını her an kullanabilmenize olanak tanıyan
ve iki harici ekran bağlantısıyla üretkenliğinizi artıran,
platformdan bağımsız sunduğumuz en üst düzey ortak
kullanım masası çözümüdür3.
Bağlantı noktaları: 4 USB 2.0 bağlantı noktası; 2 USB 3.0
şarj bağlantı noktası, HDMI, DisplayPort, Ses, Ethernet, kilit
yuvası.
Ürün boyutları: 21,9 x 7,01 x 2,54 cm |
8,64 x 2,76 x 1 inç
Ağırlık: 235 g | 0,50 lb
Ürün No.: H1L08AA#xxx

HP 3001pr USB 3.0 Bağlantı Noktası
Çoğaltıcı
Çevrimiçi olmak ve harici bir ekrana hemen bağlanmak için
kullanabileceğiniz bu hafif, küçük form faktörlü çözümle
tanışın.1
Bağlantı noktaları: 2 USB 3.0 şarj bağlantı noktası ve
1 USB 2.0 şarj bağlantı noktası; HDMI; VGA; Ortak Kulaklık/
Mikrofon, Ethernet, kilit yuvası.
Boyutlar: 12,02 x 7,8 x 2,47 cm |
4,7 x 3,07 x ,97 inç
Ağırlık: 106 g | 0,23 lb
Ürün No.: F3S42AA

HP Evrensel Bağlantı Noktası
Çoğaltıcısı
Ortak masadaki çözümünüz
Platformdan bağımsız dizüstü bilgisayar bağlantı noktası
çoğaltıcısı, dizüstü bilgisayarınıza yapacağınız tek bir USB
3.0 bağlantısıyla büyük markaların dizüstü bilgisayarlarını2
şarj eder ve ikili harici ekran bağlantısı, Gigabit Ethernet,
ses, mikrofon ve USB genişletmeyi destekler. 2,3,4
Bağlantı noktaları: 2 USB 3.0 şarj bağlantı noktası; 4 USB
2.0 bağlantı noktası; HDMI; DisplayPort; Kulaklık/Mikrofon,
Ethernet, Güç girişi/çıkışı, kilit yuvası.
Ürün boyutları: 3,9 x 33,09 x 12,03 cm |
1,56 x 13,03 x 4,74 inç
Ağırlık: 896 g | 1,96 lb
Ürün No.: E6D70AA#xxx

1 Bağlandığında, tek bir ekranda 2560 x 1600'e kadar çözünürlük kullanılabilir.
2 Farklı dizüstü bilgisayarlar farklı güç çözümleri gerektirir. Tüm üreticilerin dizüstü bilgisayarları, bu bağlantı noktası çoğaltıcıların güç çözümleri tarafından desteklenmeyebilir.
3 Bir USB 3.0 bağlantısı aracılığıyla dizüstü bilgisayar bağlantı noktası çoğaltıcısına bağlandığında, her biri 1920 x 1200 çözünürlüklü iki harici ekran kullanılabilir. Dizüstü bilgisayar bağlantı noktası
çoğaltıcısına USB 3.0 bağlantısı aracılığıyla bağlandığında, tek bir harici ekranda 2560 x 1600 çözünürlük kullanılabilir. Dizüstü bilgisayar bağlantı noktası çoğaltıcısına USB 2.0 bağlantısı aracılığıyla
bağlandığında, tek bir harici ekranda 1920 x 1200 çözünürlük kullanılabilir.
4 Telif hakkı korumalı içerikler (HDCP), bağlantı noktası çoğaltıcısı aracılığıyla bağlanan harici sürücüler, ekran adaptörleri ve monitörler gibi aygıtlarda görüntülenmez.
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Güvenlik kilitleri
Değerli eşyalarınızı koruyarak huzur içinde olmanızı sağlar.
Kablo kilidi seçeneklerimiz, bilgisayarınızı izinsiz giriş veya hırsızlığa
karşı korumanıza yardımcı olur.

HP Yerleştirme İstasyonu Kablo Kilidi
HP Yerleştirme İstasyonu Kablo Kilidi üç farklı düzeyde
koruma sağlar. Birinci düzey – sadece yerleştirme
istasyonunuzu sabit bir eşyaya bağlayın. İkinci düzey dizüstü bilgisayarınızı yerleştirme istasyonuna bağlayın.
Üçüncü düzey - yerleştirme istasyonunu, dizüstü
bilgisayarınızı ve genişletme yuvasını bağlayın (yalnızca HP
Gelişmiş Yerleştirme İstasyonu).
Ürün uzunluğu: 1,83 m | 6,1 ft
Ağırlık: 0,25 kg | 0,55 lb
Ürün No.: AU656AA#XXX

HP, değerli eşyalarınızı nerede olursanız
olun korumanıza yardımcı olmak için
güvenlik kilidi seçenekleri sunar.

HP Dizüstü Bilgisayar Şifreli Kilidi
360 derece dönebilen kilit kafası daha kolay takma ve
çıkartma sağlar. Kullanıcı tarafından ayarlanabilen ve
10.000'e kadar farklı şifre alternatifi sunan 4 haneli kilide
sahiptir.
Ürün uzunluğu: 1,98 m | 6,5 ft
Ağırlık: 0,18 kg | 0,39 lb
Ürün No.: AY475AA#XXX

HP Ultra İnce Anahtarlı Kablo Kilidi
HP dizüstü bilgisayarların çoğunda bulunan bir sektör
standardı olan kilit yuvasıyla uyumlu olarak tasarlanmıştır.
HP Ultrabook ile uyumlu ince kilit tasarımına sahiptir.
Ürün uzunluğu: 1,8 m | 5,9 ft
Ağırlık: 0,12 kg | 0,26 lb
Ürün No.: H4D73AA
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Güncelleştirmeler için kaydolun
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