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HP ZBook 14 G2 Mobil İş İstasyonu
Gittiğiniz her yerde ilham kaynağı yakalayın.
HP'nin 14" diyagonal ekran boyutuna
sahip en ince ve en hafif ZBook iş
istasyonu Ultrabook™ bilgisayarını
kullanarak nerede olursanız olun bir
şeyler yaratın. Özelleştirilebilen bu iş
istasyonu, etkileyici düzeyde
profesyonel 3D grafikler ve en talepkar
uygulamalarda bile üstün performans
sağlar. Her şeyiyle eşi görülmemiş
derecede zarif ve şık bir tasarım.
3

HP, Windows ürününü önerir.
● Windows 8.11
● 1,25 TB'ye varan depolama alanı2

Her yerde yenilik yapın

● Çalışmanız gereken her yere güçlü bilgisayarınızı götürün. ZBook 14 Mobil İş İstasyonunun yenilikçi ince tasarımı seyahat halinde,
müşteri ziyaretlerinde ve tüm ofis ortamlarında etkileyici bir çözümdür. HP'nin Ultrabook™3 iş istasyonu mobil bilişimi yeniden
tanımlıyor.

Performansı en iyi hale getirin

● HP'nin Windows 8.1,1 en yeni 5. nesil Intel® Core™ i5/i7 işlemciler,4 profesyonel AMD FirePro™ 3D grafik kartı,5 isteğe bağlı
dokunmatik ekran5 ve sıradışı depolama performansı için HP Z Turbo Sürücüyle donatılmış en ince ve en hafif mobil iş
istasyonlarıyla ihtiyacınız olan performansı elde edin.

Sizi asla yarı yolda bırakmaz

● Dayanıklı ve güvenilir HP ZBook 14 veya HP ZBook 15u ile güven içinde iş gününün üstesinden gelin. ZBook mobil iş istasyonları,
MIL-STD 810G testinden6 geçecek şekilde tasarlanmıştır ve HP Toplam Test Süreci kapsamında toplam 115.000 saat boyunca test
edilmiştir. ISV sertifikaları, ZBook iş istasyonunun işleri halletmek için ihtiyaç duyduğunuz iş istasyonu uygulamalarıyla
çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.

Özellikler

● Gereksinimlerinizi karşılamak için HP ZBook G2 bilgisayarı özelleştirin. 1,25 TB'ye kadar depolama alanına2 ve 16 GB belleğe sahip
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.
● HP ZBook G2 Mobil İş İstasyonu üzerindeki en talepkar uygulamalarla birlikle çalışmak için tasarlanan ISV sertifikalı AMD FirePro™
grafik kartının zengin özelliklerinden faydalanın.
● Parmağınızı ekranda kaydırarak tasarımlara göz atın ve fotoğrafları yaklaştırın ve kaydırın veya teknik uygulamalarınıza dokunun.
Zbook 14 G2 iş istasyonunun sahip olduğu isteğe bağlı, kullanımı kolay, 10 noktadan çoklu dokunmatik ekranla her şey elinizin
altında.5
● İsteğe bağlı, arkadan aydınlatmalı, şık klavyeyle klavyenizi her ışık düzeyinde rahatça görün.5
● HP Remote Graphics Yazılımı7 ile iş istasyonunuza veya sunucu tabanlı grafik yönünden zengin uygulamalarınıza herhangi bir
bilgisayar, ince istemci veya Windows® tabletten erişin ve paylaşın.
● HP ZBook G2 bilgisayarı en yüksek performans için en iyi duruma getirebilirsiniz. HP Performance Advisor8, en yüksek
performansı elde etmek için sisteminizi güncel ayarlar ve sürücülerle yapılandırır.
● HP Sure Start arızaları algılar ve BIOS'u kendisi onarır.
● ISV sertifikalarına sahip olan ve 115.000 saatlik HP Toplam Test İşleminden geçirilmiş bir ZBook G2 ile içiniz rahat olacak.
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Teknik Özellikler Tablosu

HP, Windows ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

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

İşlemci ailesi

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

Kullanılabilir İşlemciler3

Intel® Core™ i7-5600U, Intel HD Grafik Kartı 5500 ile (2,6 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,2 GHz'ye kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i7-5500U, Intel HD Grafik
Kartı 5500 ile (2,4 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3 GHz'ye kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-5300U, Intel HD Grafik Kartı 5500 ile (2,3 GHz, Intel Turbo Boost
Teknolojisi ile 2,9 GHz'ye kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-5200U, Intel HD Grafik Kartı 5500 ile (2,2 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,7 GHz'ye kadar, 3 MB
önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 16 GB DDR3L-1600 SDRAM

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili Depolama

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

Ekran

14 inç diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD SVA eDP yansımasız ekran (1600 x 900) 14" diyagonal LED arkadan aydınlatmalı FHD UWVA IPS eDP yansımasız + PSR ekran (1920 x
1080) 14" diyagonal LED arkadan aydınlatmalı FHD UWVA IPS eDP yansımasız + PSR + dokunmatik ekran (1920 x 1080)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Intel ® HD Grafik Kartı 5500; AMD FirePro™ M4150 (1 GB GDDR5 ayrılmış)
(Intel tümleşik grafik kartı yalnızca AMD Enduro™ Teknolojisi etkin olduğunda kullanılır)

Ses

DTS Studio Sound™ (yalnızca Windows işletim sistemlerinde). Tümleşik stereo mikrofon ve tümleşik mikrofon (isteğe bağlı web kamerasıyla donatıldığında çift mikrofon dizisi). Ses
kapatma düğmesi, ses yükseltmek veya alçaltmak için işlev tuşları; Birleşik mikrofon girişi/stereo kulaklık jakı.

Kablosuz Teknolojileri

HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G Mobil Geniş Bant; HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 7265 802.11a/b/g/n (2x2) ve Bluetooth®; Intel®
Çift Bantlı Kablosuz-AC 3160 802.11a/b/g/n (1x1) ve Bluetooth®; Birleşik Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AN 7265 802.11a/b/g/n (2x2) ve Bluetooth® 4.05,6

İletişim

Tümleşik Intel I218-LM Gigabit Ağ Bağlantısı

Genişletme Yuvaları

1 secure digital; 1 akıllı kart okuyucusu
(SD yeni nesil dijital güvenliği destekler ve SDHC, SDXC ile geriye dönük uyumludur)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

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

Giriş Cihazı

Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı oluklu klavye
Açma/kapatma düğmeli dokunmatik yüzey, iki yönlü kaydırma, işaretler, iki seçim düğmesi; İki ek işaret düğmesine sahip işaret çubuğu; Görüntü sensörlü dokunmatik yüzey

Web kamerası

720p HD web kamera (belirli modellerde)7

Kullanılabilir Yazılımlar

HP Mobil İş İstasyonları, çeşitli yazılımlar ile birlikte sevk edilir. Bunlar: HP Performance Advisor, HP Remote Graphics Software, HP Client Security, HP Drive Encryption (FIPS 140-2),
Microsoft Security Essentials, CyberLink Power DVD BD, HP ePrint Driver, HP PageLift. Önceden yüklenmiş yazılımların tam listesi için lütfen bu ürünün özellikler dosyasına
bakın.8,9,10,11,12

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 aracı13

Güç

65 W Akıllı AC adaptörü (harici)
HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 50 WHr Lityum İyon

Boyutlar

339 x 237 x 21 mm

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,71 kg
(Başlangıç ağırlığına PCIe SSD, 3 hücreli (50 Whr) pil, dokunmatik olmayan ekran dahildir)

Çevre koruma

Düşük halojen15

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

3 yıl sınırlı depoda tutma garantisi (bazı ülkelerde adresten alma ve iade hizmeti) (Care Pack yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrı satılır), HP Uzun Ömürlü Pil için 3 yıllık sınırlı
garanti (yalnızca 3 yıllık sınırlı platform garantisiyle kullanılabilir)
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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 CO06XL Uzun Ömürlü
Dizüstü Bilgisayar Pili

Yalnızca birincil pili kullanmaktan daha uzun süre üretken olmanıza yardımcı olmak için seçkin HP ProBook 800 serisi
Dizüstü Bilgisayarların veya seçkin HP Z Book'ların altına takılan HP CO06XL Uzun Ömürlü Dilim Dizüstü Bilgisayar Pili ile
daha uzun süre üretken olun.

Ürün numarası: E7U23AA

HP 3 Düğmeli USB Lazer Fare

Son derece etkileyici bir şıklığa sahip, sağlam HP 3 Düğmeli USB Lazer Fare, günlük performans ve HP İş Amaçlı
Bilgisayarınızı tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: H4B81AA

HP Yerleştirme İstasyonu
Kablo Kilidi

HP Yerleştirme İstasyonu Kablo Kilidi'nin kullanımı, önceki kilitlere göre çok kolaydır ve gelişmiş güvenlik sağlar. HP
Yerleştirme Birimi Kablo Kilidi, size iki kilitleme seçeneği sunar: yalnızca yerleştirme istasyonunu kilitleyin (aynı zamanda
Gelişmiş Yerleştirme İstasyonu sürücü yuvasına erişimi de önler) veya hem yerleştirme istasyonunu hem de dizüstü
bilgisayarı kilitleyin.

Ürün numarası: AU656AA

HP 90W Akıllı AC Adaptörü

HP 90W Akıllı AC Adaptör ile HP dizüstü bilgisayarınız için en uygun gücü sağlar ve elektrik dalgalanmalarının
giderilmesine yardımcı olur. Şimdi kablo stresini azaltan yeni dik açılı (90°) konektör ve isteğe bağlı 4,5 mm ile 7,4 mm
arasında dönüşüm donanım kilidi ile satışa sunulmaktadır. Yedek adaptör ile doğru bağlantıya hazır olun.

Ürün numarası: H6Y90AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde
Yalnızca Dizüstü Bilgisayar
Donanım Desteği

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

HP Care Pack Hizmetleri, içinizin rahat olması ve çalışmalarınızın aksamaması için garantinizin kapsamını genişletmek
amacıyla yükseltilmiş hizmet düzeyleri sunar.
Ürün numarası: U7861E
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Mesaj Altbilgileri
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar 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 Bazı yapılandırmalar Ultrabook™ olarak sınıflandırılmayabilir

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 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
6 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 RGS için Windows veya Linux işletim sistemi ve internet erişimi gerekir.
8 HP Performance Advisor, Windows ve internet erişimi gerektirir.

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 ve/veya yazılımlar 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.
5 802.11 kablosuz bağlantı isteğe bağlı bir eklenti özelliğidir ve kablosuz erişim noktası gerektirir. Ayrıca internet hizmeti de gerekir ve ürüne dahil değildir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
6 4G LTE modülü isteğe bağlıdır ve ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Bölgenizdeki kapsama ve kullanılabilirlik için hizmet sağlayıcınıza başvurun. Bağlantı hızları; konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. 4G LTE
özelliği, tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde mevcut değildir.
7 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
8 HP Client Security için Windows gereklidir.
9 HP Drive Encryption için Windows gereklidir. Drive Encryption oturumu açılmadan önce veriler korunur. Masaüstü bilgisayarın kapatılması veya uyku moduna geçirilmesi, Drive Encryption oturumundan çıkılmasına neden olur ve veri erişimini engeller.
10 Microsoft Security Essentials (Windows 7) ve Microsoft Defender (Windows 8) için internet erişimi gerekir.
11 HP PageLift için Windows 8 gerekir.
12 e-Print, HP web özellikli bir yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/businessmobileprinting)
13 Computrace aracı, kapalı olarak gönderilir ve abonelik satın alındığında müşteriler tarafından etkinleştirilmelidir. Abonelikler, kullanım süreleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde satın alınabilir. Hizmet sınırlıdır, ABD dışındaki kullanılabilirlik için Absolute'a danışın.
14 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
15 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.

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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