Veri sayfası

HP EliteBook 720 G1 Dizüstü Bilgisayar

Windows 8.1 , 4.nesil Intel® Core™
i3/i5 işlemciler ve HP'nin güçlü
güvenlik özellikleri sayesinde HP
EliteBook 720 G1 ile günün
kontrolünü elinize alın. İsteğe bağlı
FHD dokunmatik ekran içeren zarif,
ince ve hafif tasarım, EliteBook'u
hem ofis içinde hem de dışında son
derece verimli hale getirir. HP'nin
güçlü teknolojisi, gelişen işinizi
desteklemek üzere verimliliğinizi
korumanıza yardımcı olur.
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HP, Windows ürününü önerir.
Windows 8.11
Ekran Boyutu: 31,75 cm (12,5") diyagonal

Performans için tasarlanmıştır
1,33 kg'den (3 pound) daha az bir ağırlıktan başlayan HP EliteBook 720G1, seyahat eden profesyoneller için idealdir.
Windows 8.1,1 güçlü 4.nesil Intel® Core™ i3/i5 işlemciler2 ve 13,5 saatlik pil ömrü sayesinde hareket halindeyken de
verimliliğinizi koruyun.4
Alana hazır
Çarpmalardan veya az miktarda sıvı dökülmelerinden hiçbir zaman korkmayın. İnce ve hafif HP EliteBook 720 G1,
HP'nin 115.000 saatlik Toplam Test İşlemleri'nden geçmiş ve düşürme testi dahil MIL-SPEC 810G testlerinden
geçebilecek şekilde tasarlanmıştır.5
Kendi kendini onaran güvenlik koruması
İster bir kafede çalışıyor olun ister ofiste, HP Sure Start Teknolojisi, bilgisayarınızı ve verilerinizi kötü niyetli ve
istenmeyen saldırılarından korur.
Özellikler
HP BIOSphere, görev açısından kritik verileri ve sistemleri özelleştirilebilir bir güvenlik ile koruma altına alır.7
Windows 8.11 ürününün sezgisel kontrolünün ve güçlü Corning® Gorilla® Cam 3 sunan isteğe bağlı HD+ dokunmatik
ekranın3 etkileyici netliğinin keyfini çıkarın.
İsteğe bağlı HP UltraSlim yerleştirme istasyonu ile gün boyu verimli olun.3
En yeni depolama alanı seçenekleri, HP EliteBook bilgisayarınızdan en iyi performansı elde etmenizi sağlar. Flaş
önbellek ve bir mini kart SSD'nin yanı sıra çeşitli HDD ve SSD seçenekleri arasından seçim yapın.
HP Connection Manager,8 HP Kablosuz Erişim Noktası,9 HP Mobile Connect10 (yalnızca EMEA) ve isteğe bağlı 4G LTE
ile bağlantınızı sürdürerek çalışmaya devam edin.11
HP 3D DriveGuard12, önemli bilgilerinizin hareket halindeyken korunmasına yardımcı olur.
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İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 32 (Windows 8.1 Pro 64 sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro 64 sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
FreeDOS

İşlemci ailesi

Intel® Core™ i5 işlemci; Intel® Core™ i3 işlemci3

Işlemci

Intel® Core™ i5-4210U, Intel HD Graphics 4400 ile (1,7 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,7 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel HD Graphics
4400 ile Intel® Core™ i3-4030U (1,9 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)3

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Bellek

En fazla 16 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM4
Bellek yuvaları: 2 SODIMM

Dahili Depolama

500 GB SATA (5400 rpm)5
en fazla 120 GB M.2 SSD5
128 GB en fazla 512 GB SATA SSD5
256 GB SATA SE SSD5

Ekran

31,75 cm (12,5") diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD SVA yansımasız düz ekran (1366 x 768); 31,75 cm (12,5 inç) diyagonal HD Premium yansımasız
ince LED arkadan aydınlatmalı (1366 x 768); 31,75 cm (12,5 inç) diyagonal HD Premium UWVA ince LED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran (1366 x
768)8

Grafik

Intel HD Graphics 4400

Ses/Görüntü

DTS Studio Sound özelliğiyle HD ses; Tümleşik çift mikrofon dizisi; 2 tümleşik stereo hoparlör

Kablosuz Desteği

HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G Mobil Geniş Bant; HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; Broadcom 802.11a/b/g/n (2x2) ve Bluetooth® 4.0
Birleşik; Intel Çift Bantlı Kablosuz-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0 Birleşik6,7

İletişim

Intel I218-LM GbE (10/100/1000 NIC)

Genişletme Yuvaları

1 Ortam Kartı Okuyucusu

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

2 USB 3.0; 1 USB 3.0 şarj; 1 VGA; 1 birleşik stereo kulaklık/mikrofon jakı; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-45; 1 yerleştirme konektörü; 1 DisplayPort 1.2; 1 tümleşik
Akıllı Kart Okuyucusu

Giriş Cihazı

Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı oluklu klavye, HP DuraKeys; Arkadan aydınlatmalı klavye (isteğe bağlı)
Açma/kapatma düğmeli dokunmatik yüzey, iki yönlü kaydırma, mimikler, iki seçim düğmesi; İki ek işaret düğmesine sahip işaret çubuğu
720p HD web kamera (belirli modellerde)8

Yazılım

HP 3D Driveguard; HP Connection Manager (Windows 7 içeren modeller); HP Kablosuz Erişim Noktası; HP Mobile Connect (yalnızca EMEA WWAN); HP
PageLift; HP Kurtarma Yöneticisi; HP Destek Asistanı; HP ePrint; CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE (Windows 7 içeren modeller); HP için Foxit
PhantomPDF Express; Office Satın Alın9,10,11,12,13,14

Güvenlik

HP Client Security Suite aşağıdakileri içerir: HP Credential Manager, HP Password Manager, HP File Sanitizer ve Just in Time Kimlik Doğrulama özellikli HP
Device Access Manager; HP Sure Start özellikli HP BIOSphere; HP Drive Encryption; HP Güvenli Silme; Microsoft Security Essentials (Windows 7 içeren
modeller); Microsoft Defender (Windows 8 içeren modeller); HP SpareKey; TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası; Güvenlik kilidi yuvası; HP Parmak İzi
okuyucusu (isteğe bağlı)15,16,17,18,19,20

Boyutlar

31 x 21,5 x 2,1 cm

Ağırlık

1,33 kg'dan başlayan ağırlık

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı yapılandırmalar mevcuttur

Çevre şartnameleri

Düşük halojen

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü

Pil Tipi

HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 26 WHr Li-ion; HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 46 WHr Li-ion

Pil Ömrü

SSD ile 13 saat 15 dakikaya kadar (3 hücreli, 46 WHr)

Garanti

2 yıl sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: U4391E
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Dipnotlar
Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınan 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 Windows 7 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre farklılık gösterir. Maksimum pil
kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz. www.bapco.com.; 5 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.; 7 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmasına
bağlı olarak değişebilir.; 8 HP Bağlantı Yöneticisi yalnızca Windows 7'de kullanılabilir.; 9 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.; 10 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.; 11 4G LTE WWAN, tüm ürün ve bölgelerde bulunmayan, ayrı olarak satın alınan bir servis sözleşmesi gerektiren isteğe
bağlı bir özelliktir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve bulunabilirliğini öğrenin. Bağlantı hızları; konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.; 12 Windows işletim sistemi
gerekir.
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Teknik özellikler yasal uyarılar
Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrıca satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir.
Bkz http://www.microsoft.com.; 2 Bu sistem Windows 7 Professional yazılımıyla birlikte önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 8.1 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
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 veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.; 5 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.; 6 802.11 kablosuz bağlantı isteğe
bağlı bir eklenti özelliğidir ve kablosuz erişim noktası gerektirir ayrıca İnternet hizmeti de gerekli olup ürüne dahil değildir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.; 7 4G LTE modülü isteğe bağlıdır, fabrikada
yapılandırılması gerekir ve ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve hizmetin kapsamını öğrenin. Bağlantı hızları; konum, çevre, ağ koşulları ve diğer
etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. 4G LTE özelliği, tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde mevcut değildir.; 8 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.; 9 HP 3D Drive Guard için Windows gereklidir.; 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 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.; 12 HP PageLift için Windows 8 gerekir.; 13 HP Support Assistant: İnternet erişimi gereklidir; 14 ePrint özelliği için, HP web özellikli yazıcının İnternet'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; 15 HP İstemci Güvenliği, Windows gerektirir; 16 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 İnternet 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.; 17 HP Drive
Encryption için Windows gereklidir. Sürücü Şifreleme oturumu açmadan önce veriler korunur. Bilgisayarın kapatılması veya uyku moduna geçirilmesi, Sürücü Şifreleme oturumundan çıkılmasına neden olur ve veri erişimini
engeller.; 18 Microsoft Security Essentials ve Microsoft Defender, İnternet erişimi gerektirir.; 19 Güvenli Silme, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü Özel Yayını 800-88'de açıklanan yöntemler içindir.; 20 Password
Manager, Explorer veya Chrome gerektirir. Bazı web siteleri ve uygulamalar desteklenmeyebilir. Kullanıcının eklentiyi İnternet tarayıcısında etkinleştirmesi veya izin vermesi gerekebilir.; 21 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. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli
özellikler 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. Bazı özellikler Windows 8,1'nin tüm sürümlerinde mevcut değildir. Sistem, Windows 8,1 tarafından sunulan işlevlerden
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