Veri sayfası

HP ZBook 15 G2 Mobil İş İstasyonu
Hareket halinde çalışın.
Ofiste veya ofis dışında verimli olun.
HP ZBook 15 G2 mobil iş istasyonunun
güçlü işlemci ve grafik kartı, kolay
ölçeklenebilirlik ve çalışmalarına ve iş
birliğine uygun yüksek bağlantı hızı
gibi özelliklerinden yararlanın.

HP, Windows ürününü önerir.
● Windows 8.11
● En fazla 2,2 TB depolama alanı2

Akıllı çalışma

● İstediğiniz yerde çalışın ve ihtiyacınız olan gücün parmaklarınızın ucunda olduğuna inanın. ZBook 15 G2, Windows 8.1,1 Intel®
Core™ i5 veya i7 işlemciler,3 profesyonel grafik kartı ve uzun ömürlü pil sayesinde en fazla özelliğe sahip olan mobil iş
istasyonudur.

Gücü hissedin

● İsteğe bağlı Dört Çekirdekli CPU'lar,4 Thunderbolt™ 2,5 HP Z Turbo Drive depolama alanı,4 ve isteğe bağlı QHD+ ekran seçenekleri
ile HP ZBook 15 G2 performansını yeni bir düzeye taşıyın.4

Profesyonel olun

● HP ZBook 15 G2 ile seyahat ederken şık ve güvenli bir görünüme sahip olun. Hafif bir kasa ve dayanıklılıktan ödün vermeden,
ofiste, müşteri toplantılarında ve yolda profesyonel bir görünüm sergiler.

Özellikler:

● ISV sertifikalarına sahip olan ve 115.000 saatlik HP Toplam Test İşleminden geçirilmiş bir ZBook 15 G2 ile içiniz rahat olacak.
● Gereksinimlerinizi karşılamak için HP ZBook 15 G2 bilgisayarı özelleştirin. 2,2 TB'a kadar depolama alanı2 ve 32 GB'a kadar bellek
içeren dahili depolama aygıtlarıyla büyük dosyaları performanstan ödün vermeden parmaklarınızın ucunda bulundurun.
● Büyük dosyaları işleyin, çalışma süresini azaltın ve HP Z Turbo Sürücü ile performansı yükseltin.
● 4 kat yüksek USB 3.0 hızları sayesinde yıldırım hızında bağlanın ve ZBook 15 G2 üzerindeki yüksek performanslı Thunderbolt™ 2
bağlantı noktası5 ile üretkenliğinizi artırın.
● HP Remote Graphics Yazılımı ile iş istasyonunuza veya sunucu tabanlı grafik yönünden zengin uygulamalarınıza herhangi bir
bilgisayar, ince istemci veya Windows® tabletten erişin ve paylaşın.6
● Aynı talepkar profesyonel uygulamaları, bir masaüstü iş istasyonunda olduğu gibi, performans düşüklüğü olmadan çalıştırın. ISV
sertifikalı NVIDIA® Quadro® grafik kartı seçenekleri hızlı bant genişliğiyle yüksek GPU bellek sunar.
● HP ZBook 15 G2 Mobil İş İstasyonu üzerinde en talepkar uygulamalarla birlikle çalışmak için tasarlanan ISV sertifikalı AMD
FirePro™ grafik kartının zengin özelliklerinden faydalanın.
● Bu HP ZBook 15 G2 bilgisayarı en yüksek performans için optimize edin HP Performance Advisor7, en yüksek performansı elde
etmek için sisteminizi güncel ayarlar ve sürücülerle yapılandırır.

Veri sayfası

HP ZBook 15 G2 Mobil İş İstasyonu Teknik Özellikler Tablosu

HP, Windows ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro 64 sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi3

Intel® Core™ i7 işlemci; Intel® Core™ i5 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler3

Intel® Core™ i7-4910MQ, Intel HD Graphics 4600 ile (2,9 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,9 GHz'e kadar, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i7-4810MQ, Intel HD
Graphics 4600 ile (2,8 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,8 GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i7-4710MQ, Intel HD Graphics 4600 ile (2,5 GHz, Intel Turbo
Boost Teknolojisi ile 3,5 GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i7-4610M, Intel HD Graphics 4600 ile (3 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,7 GHz'e kadar, 4 MB
önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-4340M, Intel HD Graphics 4600 ile (2,9 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,6 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Mobile Intel® QM87

Azami Bellek

En fazla 32 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standart bellek notu: Dört çekirdekli işlemci ile 32 GB maksimum bellek. Çift çekirdekli işlemci ile 16 GB maksimum bellek.

Bellek yuvaları

2 SODIMM (çift çekirdekli işlemci için) veya 4 SODIMM (dört çekirdekli işlemci için)

Dahili Depolama

500 GB en fazla 1 TB SATA (7200 dev./dk.)4
en fazla 500 GB SATA SED (7200 rpm)4
128 GB en fazla 512 GB SATA SSD4
en fazla 256 GB SATA SE SSD4
en fazla 256 GB HP Z Turbo Drive (PCIe SSD)4

Optik Depolama

Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti Çift Katmanlı; Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti Çift Katmanlı; DVD+/–RW SuperMulti DL5,6

Ekran

39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı FHD SVA eDP yansımasız (1920 x 1080); 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı FHD UWVA IPS eDP
yansımasız + PSR (1920 x 1080); 39,6 cm (15.6") diyagonal LED arkadan aydınlatmalı QHD+ UWVA IPS eDP yansımasız (3200 x 1800)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel HD Graphics 460019
Bağımsız: NVIDIA Quadro K610M (1 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA Quadro K1100M (2 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA Quadro K2100M (2 GB GDDR5 ayrılmış); AMD FirePro W5170M (2 GB
ayrılmış GDDR5)19

Ses

DTS Studio Sound HD ses (yalnızca Windows işletim sistemlerinde); Tümleşik stereo hoparlörler; Tümleşik mikrofon (isteğe bağlı web kamerası ile donatıldığında çift mikrofon dizisi);
Ses kapatma tuşu, ses açma veya kısma için işlev tuşları; Birleşik mikrofon girişi/stereo kulaklık çıkışı jakı

Kablosuz Teknolojileri

HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G Modülü; Intel Çift Bantlı Kablosuz-NB 7260 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi; Intel Çift Bantlı Kablosuz-AC
7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0 Birleşik; Intel Çift Bantlı Kablosuz-AN 7260 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0 birleşik7,8

İletişim

Tümleşik Intel I217-LM Gigabit Ağ Bağlantısı

Genişletme Yuvaları

1 ExpressCard/54; 1 SD; 1 akıllı kart okuyucu
(SD yeni nesil dijital güvenliği destekler ve SDHC, SDXC ile geriye dönük uyumludur)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

3 USB 3.0 (1 şarj etme); 1 USB 2.0; 1 Thunderbolt™ 2; 1 DisplayPort 1.2; 1 stereo mikrofon girişi/kulaklık çıkışı birleşik; 1 güç konektörü; 1 RJ-45; 1 yerleştirme konektörü; 1 ikincil pil
konektörü; 1 VGA17

Giriş Cihazı

Denetim tuşu işlevli arkadan aydınlatmalı klavye
Açma/kapatma düğmesi olan dokunmatik yüzey, iki yönlü kaydırma, işaretler, üç seçim düğmesi; Üç ek işaret düğmesine sahip işaret çubuğu
720p HD web kamera (belirli modellerde)9

Web kamerası

720p HD web kamera (belirli modellerde)9

Kullanılabilir Yazılımlar

HP Mobil İş İstasyonları, çeşitli yazılımlar ile birlikte sevk edilir. Bunlar: HP Performance Advisor, HP Remote Graphics Software, HP Client Security, Microsoft Security Essentials,
Microsoft Defender, CyberLink Power DVD BD, HP ePrint Driver, HP PageLift. Önceden yüklenmiş yazılımların tam listesi için lütfen bu ürünün özellikler dosyasına bakın.

Güvenlik Yönetimi

Tümleşik Akıllı Kart Okuyucu; HP Spare Key; Tek adımda oturum açma; Ortak Kriterler EAL4+ Seviyesine Yükselmiş Sertifikalı Ayrık TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası; Güvenlik
kilidi yuvası; Intel AT desteği; HP Parmak İzi Algılayıcısı (isteğe bağlı); GPS İzleme özellikli Computrace aracı14

Güç

150 W İnce Akıllı AC Adaptörü (harici); 200 W İnce Akıllı AC Adaptörü (harici)
8 hücreli, 83 WHr Lityum-İyon; HP Uzun Ömürlü 8 hücreli, 75 WHr Li-ion

Boyutlar

38,15 x 25,7 x 3,05 cm
(Yükseklik ölçümü dizüstü bilgisayarın ön tarafına göre yapılmıştır.)

Ağırlık

2,82 kg'dan başlayan ağırlık
(Ağırlık, yapılandırmaya ve bileşenlere bağlı olarak farklılık gösterir)

Çevre koruma

Düşük halojen16

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® kayıtlı yapılandırmalar mevcuttur

Geliştirme Çözümleri

Denetim tuşu işlevli arkadan aydınlatmalı klavye

Garanti

3 yıl sınırlı depoda tutma garantisi (bazı ülkelerde yerinden alma ve iade hizmeti) (Care Pack yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık sınırlı garanti; HP
Uzun Ömürlü Pil için 3 yıllık sınırlı garanti (yalnızca 3 yıllık sınırlı platform garantisiyle kullanılabilir)
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HP, Windows ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 2012 230W Gelişmiş
Yerleştirme İstasyonu

HP'nin belirli HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayar platformları için özel olarak tasarlanan eksiksiz yerleştirme istasyonları serisi
sayesinde bağlantınızı ve dizüstü bilgisayar konforunuzu sabit bir istasyondan sürdürebilirsiniz.

HP 150W İnce Adaptör

HP'nin Smart AC güç adaptörleri dizüstü bilgisayarınıza güç sağlar ve dahili pili eşzamanlı olarak şarj eder. Bu adaptörler
size ofis dışında veya yoldayken dizüstü bilgisayarınıza güç sağlama olanağı sunarlar.

Ürün numarası: A7E38AA

Ürün numarası: AL192AA

HP AR08XL Uzun Ömürlü
Dizüstü Bilgisayar Pili

Dizüstü bilgisayarınızın kullanım ömrü boyunca daha az sayıda pil kullanacağınız için toplam sahip olma maliyetinizi
düşüren, üç yıla kadar kullanım ömrüne sahip HP AR08XL Uzun Ömürlü Dizüstü Bilgisayar Pili ile daha uzun süre verimli
olun. Bilgisayarın kullanım ömrü boyunca daha az pil kullanarak toplam pil atık miktarınızın azalmasına yardımcı olur.

Ürün numarası: E7U26AA

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 Professional Üstten
Yüklemeli Çanta

15,6 inç köşegene kadar bir dizüstü bilgisayarın yanı sıra geniş bir depolama alanı sunan HP Professional Üstten
Yüklemeli Çanta, ofis içinde ve dışında veya herhangi bir yerdeki yoğun bir gününüz için gereken her şeyinizi alır.

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: U4414E

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

Ürün numarası: H2L63AA

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: H4J90AA
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Mesaj Altbilgileri
1 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 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) ve 30 GB'ye kadar (Windows 8.1) sistem disk alanı ayrılmıştır.

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 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
5 Thunderbolt yeni bir teknolojidir. Thunderbolt kablosu ve Thunderbolt aygıtı (ayrı olarak satılır) Windows ile uyumlu olmalıdır. Aygıtınızın Windows için Thunderbolt Sertifikası'na sahip olup olmadığını saptamak için bkz. https://thunderbolttechnology.net/products.
6 HP RGS için Windows veya Linux işletim sistemi ve internet erişimi gerekir.
7 HP Performance Advisor, Windows ve İnternet erişimi gerektirir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 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 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem diskinin en fazla 20 GB'lık kısmı Windows 7 ve daha yüksek sürümde sistem kurtarma yazılımı için ayrılmıştır.
5 Telif hakkına tabi olan malzemelerin çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Gerçek hızlar farklılık gösterebilir. Çift Katmanlı ortam uyumluluğu bazı ev DVD oynatıcılarında ve DVD-ROM sürücülerinde büyük ölçüde farklılık gösterir. DVD-RAM, 2,6 GB Tek Taraflı/5,2 Çift
Taraflı Sürüm 1.0 ortamlardan okuyamaz veya bu ortamlara yazamaz.
6 Blu-Ray ile, bazı disk, dijital bağlantı, uyumluluk ve/veya performans sorunları ortaya çıkabilir, ancak bunlar üründe bir kusur olduğu anlamına gelmez. Tüm sistemlerde kusursuz yürütme garanti edilmez. Bazı Blu-ray içeriğinin yürütülebilmesi için DVI veya HDMI
dijital bağlantısı gerekebilir ve ekranınız HDCP desteği gerektirebilir. HD-DVD filmler bu Masaüstü Bilgisayarda oynatılamaz.
7 802.11 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.
8 4G modül isteğe bağlı olup, fabrikada yapılandırılmış olması ve hizmet sözleşmesinin ayrıca satın alınması gerekir. Servis sağlayıcınızdan hizmetin verilip verilmediğini ve hizmetin kapsamını öğrenin. Bağlantı hızları; konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere
bağlı olarak farklılık gösterebilir. 4G özelliği, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde mevcut değildir.
9 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
10 HP İstemci Güvenliği, Windows gerektirir.
12 Microsoft Security Essentials ve Microsoft Defender için İnternet erişimi gerekir.
13 HP PageLift için Windows 8 gerekir.
14 Computrace aracı, kapalı olarak gönderilir ve müşteriler tarafından abonelik satın alındığında etkinleştirilmelidir. Abonelikler, kullanım süreleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde satın alınabilir. Hizmet sınırlıdır, ABD dışındaki kullanılabilirlik için Absolute'a danışın.
15 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® kayıtlıdır. EPEAT tescili ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
16 Harici güç kaynakları, güç kordonları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
17 Thunderbolt™ 2 yeni bir teknolojidir. Aygıtı Thunderbolt bağlantı noktasına bağlamadan önce Thunderbolt cihazınıza ait en yeni tüm sürücüleri yükleyin. Thunderbolt kablosu ve Thunderbolt aygıtı (ayrı olarak satılır) Windows ile uyumlu olmalıdır. Aygıtınızın
Windows için Thunderbolt Sertifikası'na sahip olup olmadığını saptamak için bkz. https://thunderbolttechnology.net/products
18 ePrint için HP web özellikli yazıcıyla İnternet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gereklidir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/eprint).
19 NVIDIA Optimus ve AMD Dinamik Değiştirilebilir Grafik, varsayılan olarak etkindir. Bu işlevi devre dışı bıraktığınız takdirde, Intel® tümleşik grafik kartı kullanılmaz.

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
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