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HP EliteBook Revolve 810 G3 táblagép
Tartson lépést az üzleti világ folyamatos változásával
A vállalati szintű EliteBook készüléket
az igényeire szabhatja. A HP EliteBook
Revolve 810 ötféle használati
módjának mindegyikét vállalati szintű
tartósság, teljesítmény, valamint
biztonsági és felügyeleti funkciók
jellemzik, hogy az irodában és
útközben is magabiztosan
végezhesse munkáját.

Tartósságra tervezték
● Windows 8.11
● A HP ultravékony, kimagasló teljesítményt nyújtó EliteBook Ultrabook™2 készüléke táblagéppé alakítható, és
● 29,46 cm-es (11,6 hüvelykes) képátlójú kijelző
3

megfelel a MIL-STD 810G tesztelésen , ráadásul magnézium házzal és cseppálló billentyűzettel rendelkezik.
Határtalan rugalmasság
● Kihasználhatja a beépített rugalmasság nyújtotta előnyöket: kiválaszthatja a kívánt beviteli eszközt az opcionális
HP Executive toll4, az érintőképernyő és a billentyűzet közül, amellyel a HP EliteBook Revolve 810 öt elérhető
felhasználási módjában dolgozhat.
Kompromisszumok nélküli teljesítmény
● Növelheti termelékenységét a Windows 8.1 operációs rendszerrel1, a legújabb, 5. generációs Intel® Core™
i3/i5/i7 ULT processzortechnológiával5, a hosszú akkumulátor-élettartammal, valamint a vállalati szintű
dokkolási és a nagy teljesítményű tárolási lehetőségekkel.
Magas szintű biztonság, hatékony felügyelet
● Tehermentesítheti az informatikai részleget a különféle biztonsági és felügyeleti eszközökkel, például az
opcionális Intel® vPro™6 funkcióval, valamint a HP átfogó eszközkészletével, amely magában foglalja a HP
BIOSphere7, a HP Sure Start és a HP Touchpoint Manager8 eszközt.
Szolgáltatások
● A szigorú tesztelésnek alávetett HP EliteBook Revolve 810 készülékkel magabiztosan dolgozhat.
● A prémium minőségű alkatrészek, mint a magnézium ház és a cseppálló, háttérvilágítással ellátott billentyűzet
lehetővé teszik, hogy csak a munkájára koncentráljon.
● Növelheti termelékenységét az opcionális HP Executive táblagéptollal4, amely jobban reagál az érintésre, és
pontosabb vezérlést tesz lehetővé.
● A különböző csatlakozási lehetőségeknek köszönhetően utazás közben is kapcsolatban maradhat, így több
helyen is foglalkozhat a munkájával.
● A HP Sure Start észleli a meghibásodásokat és javítja a BIOS-t.
● A HP Touchpoint Manager segítségével egyetlen felhőalapú megoldással kezelheti az adatokat, a biztonsági
funkciókat és az eszközöket.8
● Használja ki a HP jótállása és globális sorozattámogatása nyújtotta előnyöket.
● A HP Care Services szolgáltatással egyszerűen juthat műszaki támogatáshoz. A hét minden napján 24 órában
elérhető, költséghatékony szakmai támogatás számos márkára, eszközre és operációs rendszerre kiterjed.9
● Maximalizálhatja pénzforgalmát egy olyan havi előfizetéssel, amely révén kategóriavezető hardvereket és
szolgáltatásokat vehet igénybe, ráadásul háromévente lecserélheti számítógépét egy újra.10
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Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszer

Windows 10 Pro 64 1
Windows 8.1 Pro for Education 64 1
Windows 7 Professional 64 (elérhető a Windows 10 Pro alacsonyabb verzióra állításával) 2
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (elérhető a Windows 8.1 Pro alacsonyabb verzióra állításával) 20
Windows 7 Professional 64 1
FreeDOS 1

Elérhető processzorok

Intel® Core™ i7-5600U Intel HD Graphics 5500 grafikus vezérlővel (2,6 GHz, vagy Intel Turbo Boost technológiával akár 3,2 GHz, 4 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i7-5500U Intel
HD Graphics 5500 grafikus vezérlővel (2,4 GHz, vagy Intel Turbo Boost technológiával akár 3 GHz, 4 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i5-5300U Intel HD Graphics 5500 grafikus
vezérlővel (2,3 GHz, vagy Intel Turbo Boost technológiával akár 2,9 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i5-5200U Intel HD Graphics 5500 grafikus vezérlővel (2,2 GHz, vagy
Intel Turbo Boost technológiával akár 2,7 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag); Intel® Core™ i3-5010U Intel HD Graphics 5500 grafikus vezérlővel (2,1 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) 18

Lapkakészlet

A chipkészlet integrálva van a processzorba

Memória

4 GB 1600 MHz-es DDR3L SDRAM (alaplapi); 4 GB 1600 MHz-es DDR3L SDRAM (opcionális); 8 GB 1600 MHz-es DDR3L SDRAM (opcionális)
(4 GB alaplapi memória, amely tovább bővíthető: 4 GB memóriával (összesen 8 GB) vagy 8 GB memóriával (összesen 12 GB))

Belső tárolókapacitás

128 GB M.2 SSD; 180 GB M.2 SSD; 256 GB M.2 SSD; 512 GB M.2 SSD; 180 GB M.2 SE SSD; 256 GB M.2 SE SSD 3

Képernyő

29,46 cm-es (11,6 hüvelykes) képátlójú, HD, UWVA multi-touch kompatibilis, ultravékony, LED-es hátsó megvilágítású (1366 x 768) 8

Elérhető grafikus kártya

Intel® HD Graphics 5500 8

Hangeszközök

DTS Studio Sound™; Beépített sztereó hangszórók; Beépített mikrofon (kétcsatornás mikrofon); Kombinált fejhallgató- és mikrofoncsatlakozó; Gombok a hangerő növeléséhez és
csökkentéséhez

Billentyűzet

Teljes méretű, cseppálló, háttérvilágítással ellátott billentyűzet

Vezeték nélküli eszközök

HP hs3110 HSPA+ mobil szélessávú modul; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G mobil szélessávú modul; Kombinált Intel kétsávos Wireless-N 7265AN 802.11a/b/g/n WiDi
(2x2) WiFi és Bluetooth® 4.0; Kombinált Intel kétsávos Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/b/ac WiDi (2x2) WiFi és Bluetooth® 4.0 4,5,6,7

Bővítőhelyek

1 microSD

Portok és csatlakozók

1 USB 3.0; 1 USB 3.0 töltéshez; 1 DisplayPort 1.2; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1 oldalsó dokkolócsatlakozó; 1 RJ-45; 1 tápcsatlakozó

Webkamera

720p felbontású HD kamera 8

Adatvédelem kezelése

HP Client Security Suite: HP Credential Manager, HP Password Manager; HP File Sanitizer; Just In Time hitelesítési funkcióval ellátott HP Device Access Manager; HP BIOS a Sure Start
2.0 technológiával; HP Secure Erase; HP Trust Circles; Microsoft Security Essentials (csak a Windows 7 rendszert futtató modelleken); Microsoft Defender (a Windows 8.1 rendszert
futtató modelleken); HP SpareKey; Absolute Data Protect; Absolute Persistence modul (csak a Windows 7 és a Windows 8.1 rendszert futtató modelleken); TPM 1.2 beágyazott
biztonsági lapka; Biztonságizár-nyílás (a zár külön vásárolható meg); HP Touchpoint Manager 9,10,11,12,13,14,15

Méretek

285 x 212 x 22,2 mm

Súly

1,4 kg kezdősúly
(A tömeg a konfigurációtól függően változik.)

Áramellátás

45 W-os intelligens váltakozó áramú tápegység
6 cellás, hosszú üzemidejű, 44 Wh, lítiumion-polimer

Érzékelők

Giroszkóp; Gyorsulásmérő; Iránytű; Térmegvilágítás-érzékelő; Közelségérzékelő; Kis hatótávolságú kommunikáció (NFC)

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány

Bővítési megoldások

3 év korlátozott jótállás (külön megvásárolható opcionális Care Pack csomagok is elérhetők)

Kiegészítők

Aktív toll (bizonyos konfigurációk esetén)

Garancia

3 év korlátozott jótállás (külön megvásárolható opcionális Care Pack csomagok is elérhetők)
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP 2013 UltraSlim
dokkolóegység

A HP 2013 UltraSlim dokkolóegységgel gyorsan és egyszerűen bővítheti a képernyő-, hálózati és eszközcsatlakoztatási
lehetőségeit. Az egyszerű, egy mozdulattal becsúsztatható dokkolóegység egyes ultravékony HP EliteBook
noteszgépekhez csatlakoztatható.

Termékszám: D9Y32AA

HP Ultraslim kulcsos
kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos kábelzárral.

HP Business Slim Top Load
táska

A HP Business Slim Top Load táska kompakt, stílusos és tartós, és kifejezetten a karcsú és könnyű HP vékonyprofilú
vállalati noteszgépekhez lettek kifejlesztve (egészen 14,1 hüvelykes képernyőkig).

HP Touch to Pair egér

Nagyobb rugalmasságra és további funkciókra tehet szert, munkaterületén pedig megszüntetheti a zsúfoltságot, ha a
világ első, közeli kommunikációra képes (Near Field Communication, NFC) vezeték nélküli egerét használja, amely
azonnal párosítható és csatlakoztatható Bluetooth®-kompatibilis táblagépéhez vagy Ultrabook™ számítógépéhez.*

Termékszám: H4D73AA

Termékszám: H5M91AA

Termékszám: H6E52AA

HP OD06XL hosszú
üzemidejű
noteszgép-akkumulátor

A HP OD06XL Long Life Battery egy kiegészítő vagy csereakkumulátor a HP EliteBook Revolve Tablet PC táblagéphez.

HP 65 W-os intelligens úti
váltóáramú adapter

A HP váltóáramú adaptereivel egyidejűleg történhet a noteszgép tápellátása és a belső akkumulátor feltöltése. Ezek az
adapterek házon kívül vagy útközben is tápellátási lehetőséget biztosítanak a noteszgép számára. A 65 W-os vékony HP
úti adapter tökéletes a nemzetközi utazók vagy a mindig úton levő „úttörők” számára. Az adapter 40%-kal vékonyabb a
szabványos 65 W-os adapternél és kényelmes USB-porttal rendelkezik az egyéb tartozékok munka közbeni töltése
érdekében. A négy nemzetközi adapterdugasz garantálja, hogy a vékony úti adapter mindenütt üzemképes legyen. Az
eszközök elegáns védőtokban, együtt tárolhatók.

Termékszám: H6L25AA

Termékszám: J0E43AA

HP Care Pack: 3 éves, egy
munkanapon belüli,
helyszíni támogatás

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a következő munkanapon elvégzi a helyszíni
javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: U4414E
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1 Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek frissített és/vagy külön megvásárolható hardvereket, illesztőprogramokat és/vagy szoftvereket igényelhetnek a Windows-funkciók teljes körű kihasználásához.

További információ: http://www.microsoft.com.
2Nem minden konfiguráció minősül Ultrabook™ készüléknek.
3A MIL-STD tesztelés függőben van, és nem igazolja a rendszer honvédelmi vagy katonai célokra való alkalmasságát. A teszteredmények nem szavatolják a jövőbeli teljesítményt ezen tesztelési feltételek mellett.
4 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
5A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. 64 bites számítógéprendszert igényel. A teljesítmény a hardver- és
szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
6A technológia egyes funkciói, például az Intel Active felügyeleti technológia és az Intel® virtualizációs technológia futtatásához külső, kiegészítő szoftverekre van szükség. Az Intel vPro technológia jövőbeni virtuáliskészülék-alkalmazásainak elérhetősége a külső
szoftverszállítóktól függ. Windows rendszert igényel.
7A HP BIOSphere-szolgáltatások a számítógépes platformtól és a konfigurációtól függően változhatnak.
8A HP Touchpoint Manager támogatja az Android™, iOS és Windows operációs rendszereket, továbbá különféle gyártók asztali számítógépeit, noteszgépeit, táblagépeit és okostelefonjait. Nem minden országban érhető el. Az elérhetőségre vonatkozó
információkért látogasson el a www.hp.com/touchpoint webhelyre. A Touchpoint Manager használatához előfizetés szükséges.
9A HP Care Services szolgáltatásai opcionálisak. A HP Care szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek.
További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai, amelyeket
semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP termékhez kapott HP korlátozott jótállás.
10A Hewlett-Packard Financial Services Company vállalaton, valamint leányvállalatain és partnerein (együttesen HPFSC) keresztül elérhető finanszírozási és szolgáltatásajánlatok csak egyes országokban érhetőek el, hiteljóváhagyás, valamint a szabványos HPFSC
dokumentáció aláírása függvényében. Az elérhető előfizetések időszaka 24 vagy 36 hónap. A díjak és feltételek az ügyfél hitelminősítésétől, az ajánlat típusától, a szolgáltatások és/vagy berendezések típusától és az egyéb opcióktól függően változnak.
Előfordulhat, hogy nem minden ügyfél jogosult a szolgáltatás igénybe vételére. Nem minden szolgáltatás vagy ajánlat érhető el minden országban. További korlátozások merülhetnek fel. A HPFSC fenntartja a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül módosítsa vagy
visszavonja a programot.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy

BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információk: http://www.microsoft.com.
2A rendszerre előzetesen fel van telepítve a Windows 7 Professional szoftver, illetve a Windows 10 Pro szoftver lemeze és licence is jár hozzá. Egyszerre csak a Windows szoftver egyik verziója használható. A különböző verziók közötti váltáshoz el kell távolítania
az egyik verziót, majd telepítenie kell a másikat. Az operációs rendszerek eltávolítása, illetve telepítése előtt biztonsági másolatot kell készítenie az összes adatról (fájlokról, fényképekről stb.), így elkerülhető azok elvesztése.
3SSD meghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A rendszer-helyreállítási szoftver számára Windows 7 rendszer esetén legfeljebb 16 GB, Windows 8.1 rendszer esetén legfeljebb 30 GB rendszertárhely van
lefoglalva a merevlemezen.
4A 802.11 vezeték nélküli hozzáférési pontot és internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott. A 802.11ac WLAN műszaki jellemzői csak tervek, és nem tekinthetők
véglegesnek. Ha a végleges műszaki jellemzők eltérnek a tervektől, az befolyásolhatja a noteszgép és a többi 802.11ac WLAN-eszköz közötti kommunikációt.
5A WWAN opcionális funkció. A szélessávú szolgáltatás használata külön megvásárolható szolgáltatási szerződést igényel. A lefedettséggel és az elérhetőséggel kapcsolatban érdeklődjön a helyi szolgáltatóknál. A kapcsolat sebessége a földrajzi elhelyezkedés, a
környezet, a hálózati viszonyok és más tényezők függvényében változhat. A 4G LTE nem minden területen és nem minden termékhez érhető el.
6A Bluetooth™ 4.0 csak Windows 8.1 operációs rendszeren érhető el.
7A kombinált 802.11 + Bluetooth külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
8 A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
9A HP Touchpoint Manager támogatja az Android™, az iOS és a Windows operációs rendszereket, továbbá különféle gyártók asztali számítógépeit, noteszgépeit, táblagépeit és okostelefonjait. Nem minden országban érhető el. Az elérhetőségre vonatkozó
információkért látogasson el a www.hp.com/touchpoint webhelyre. A Touchpoint Manager használatához előfizetés szükséges. A csak a HP termékeken elérhető törlési, zárolási, feloldási funkciók és a BIOS rendszerbetöltési hibakódok jelentése a tervek szerint
elérhető lesz egyes HP EliteBook készülékeken, valamint a szükséges Intel® vPro™ technológia és funkciók az S3/Alvó állapot, S4/Hibernálás és S5/Meleg leállítás energiaállapotokban.
10A HP File Sanitizer a DOD 5220.22-M kiegészítésben meghatározott esetekben használható. Nem támogatja az SSD meghajtókat. Kezdeti beállítás szükséges. A webes előzmények csak az Internet Explorer és a Firefox böngészőben, felhasználói engedéllyel
törölhetők. Windows 8.1 esetén a felhasználónak ki kell kapcsolnia a Továbbfejlesztett védelem üzemmódot az IE11 böngészőben a Megsemmisítés a böngésző bezárásakor funkció használatához.
11A Secure Erase a National Institute of Standards and Technology 800-88-as speciális kiadványában leírt módszerekkel használható.
12Az Absolute Data Protect előzetesen telepített szoftver, amelyhez előfizetés szükséges. További részletek: http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Az Absolute Data Protect ügynök kikapcsolt állapotban van a számítógépen, és az ügyfélnek kell
aktiválnia azt. A szolgáltatás elérhetősége korlátozott lehet, az Amerikai Egyesült Államokon kívüli elérhetőségéről érdeklődjön az Absolute vállalatnál. A külön megvásárolható Absolute Recovery Guarantee előfizetéses szolgáltatás korlátozott jótállást biztosít.
Bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. Részletek: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. A Data Delete adattörlési szolgáltatás használata esetén a Recovery Guarantee visszafizetési jótállása érvényét veszti. A Data
Delete adattörlési szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfeleknek először alá kell írniuk egy előzetes felhatalmazási megállapodást, majd létre kell hozniuk egy PIN kódot, vagy meg kell vásárolniuk egy vagy több RSA SecurID tokent az Absolute Software
vállalattól.
13A HP Client Security Suite szoftvercsomaghoz Windows rendszer szükséges
14A HP SpareKey előzetes felhasználói beállítást igényel
15A BIOS Absolute Persistence modul alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és akkor aktiválódik, amikor az ügyfél megvásárolja és aktiválja az előfizetést. A szolgáltatás elérhetősége korlátozott lehet. Az Egyesült Államokon kívüli elérhetőségéről érdeklődjön
az Absolute vállalatnál. A külön megvásárolható Absolute Recovery Guarantee előfizetéses szolgáltatás korlátozott jótállást biztosít. Bizonyos korlátozások lehetnek érvényesek. Részletek:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. A Data Delete adattörlési szolgáltatás használata esetén a Recovery Guarantee visszafizetési jótállása érvényét veszti. A Data Delete adattörlési szolgáltatás igénybevételéhez az
ügyfeleknek először alá kell írniuk egy előzetes felhatalmazási megállapodást, majd létre kell hozniuk egy PIN kódot, vagy meg kell vásárolniuk egy vagy több RSA SecurID tokent az Absolute Software vállalattól.
16A HP ePrint használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a webkompatibilis HP-nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott dokumentum- és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek
megtekintéséhez látogasson el a www.hp.com/go/businessmobileprinting webhelyre).
17A HP PageLift szoftverhez Windows 7 vagy újabb rendszer szükséges.
18A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. Az Intel® architektúrán alapuló 64 bites számítástechnikai
rendszerek működéséhez az Intel® 64 architektúrával kompatibilis processzorral, lapkakészlettel, BIOS és operációs rendszerrel, illesztőprogramokkal és alkalmazásokkal felszerelt számítógépes rendszerre van szükség. A processzorok működéséhez (a 32 bites
működést is beleértve) elengedhetetlen az Intel® 64 architektúrával kompatibilis BIOS. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti.
20 A rendszeren előre telepített Windows 7 Professional operációs rendszer található, illetve a Windows 8.1 Pro rendszer lemeze és licence is jár hozzá. Egyszerre csak a Windows szoftver egyik verziója használható. A különböző verziók közötti váltáshoz el kell
távolítania az egyik, majd telepítenie kell a másik verziót. Az operációs rendszerek eltávolítása, illetve telepítése előtt biztonsági mentést kell készíteni az összes adatról (fájlokról, fényképekről stb.), így elkerülhető azok elvesztése.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/notebooks
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és
szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás.
A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges
technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.
A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. Az Intel és a Core az Intel
Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Qualcomm és a Gobi a Qualcomm Incorporated bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban. A Qualcomm Incorporated védjegyeinek felhasználása engedéllyel történik. A DTS-szabadalmakat lásd:
http://patents.dts.com. A DTS Licensing Limiteddel kötött licencmegállapodás keretében gyártva. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együtt
bejegyzett védjegyek, és a DTS Studio Sound a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva. Az ENERGY STAR az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal
bejegyzett védjegye. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
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