Veri sayfası

HP Elite x2 1011 G1
Şıklık içinde çalışın
Tabletiniz veya Ultrabook™ Her ikisine
birden ne dersiniz? İş nedeniyle
bulunduğunuz her yerde gereksinim
duyacağınız tek aygıt. Benzersiz bir
dayanıklılığa sahip olan bu son derece
mobil aygıt, HP'nin önde gelen
güvenlik ve yönetilebilirlik özellikleriyle
tam donanımlı olarak gelir.
2

● Windows 8.11
● 29,46 cm (11,6") diyagonal ekran

Dayanıklılık ve taşınabilirlik için tasarlandı

● Şık olduğu kadar dayanıklı olan bir tabletle yola çıkın. Dayanıklı refleks menteşeli, tam boyutlu HP Premium Klavyesinin rahat
tuşları ve tutarlı gücüyle eşleyin.

Ultrabook™2 Gücü

● Windows 8.1,1 isteğe bağlı vPro™5 ile 5. Nesil Intel® Core™ M işlemciler4 ve tablet ve klavye tabanındaki iki pilin sağladığı uzun pil
ömrüyle üretkenliği artırın.

Veriler ve hizmetler için güçlü savunma

● HP Sure Start, HP BIOsphere6, HP Client Security 7, TPM ve SED3 ile hassas bilgilerinizi güvende tutun ve isteğe bağlı pilli
klavyedeki tümleşik akıllı kart okuyucusu ve parmak izi okuyucusu ile ek güvence elde edin.3

Gereksinim duyduğunuz tüm aksesuarlar

● Bir kablosuz yerleştirme istasyonu, 3 pilli klavye, hafif seyahat klavyesi3 ve Wacom kalem8 gibi verimliliği artırmak için üretilen
aksesuarla işinize özel gereksinimlerinizi karşılayın.

Özellikler

● Wacom kalemi8 ile düzenlemeler yapın ve isteğe bağlı klavyenin reflex menteşesi sayesinde sabit kullanımın keyfini sürün.3
● MIL-STD 810 G testlerinden9 ve HP'nin Toplam Test İşlemlerinden geçecek şekilde tasarlanan birinci sınıf üstün tasarımın keyfini
çıkarın.
● İsteğe bağlı Qualcomm GOBI™ 4G LTE WWAN10 ve iki kamerayla sanal toplantılar düzenleyin.
● 2'si 1 arada tasarım ve HP Client Management Solutions6 ve Intel® vPro™5 sayesinde yönetim süresini azaltın.
● Uzun kullanım ömrü ve Global Series desteğinden yararlanın.
● HP Touchpoint Manager ile verileri, güvenliği ve aygıtları tek bir bulut temelli çözümden yönetin.12
● HP Care Hizmetleri tarafından sunulan Yardım Masası ile teknik desteği kolaylaştırın. Çok sayıda marka, aygıt ve işletim sistemini
kapsayan ve haftanın 7 günü, günde 24 saat sunulan düşük maliyetli uzmanlığa güvenin.13
● Sınıfının en iyisi donanım ve hizmetleri kullanmanızı sağlayan aylık abonelikle nakit akışını en üst düzeye çıkarın. Ayrıca,
bilgisayarınızı her üç yılda bir yenisiyle değiştirmenize de olanak tanır.14
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HP Elite x2 1011 G1
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (Windows 10 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)28
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi3

Intel® Core™ M işlemci

Kullanılabilir İşlemciler3

Intel® Core™ M-5Y71, Intel HD Grafik Kartı 5300 ile (1,2 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,9 GHz'ye kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ M-5Y51, Intel HD Grafik Kartı
5300 ile (1,1 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,6 GHz'ye kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ M-5Y10c, Intel HD Grafik Kartı 5300 ile (800 MHz, Intel Turbo Boost
Teknolojisi ile 2 GHz'ye kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1600 MT/s aktarım hızları. Çift kanal üzerinde bellek (4 GB veya 8 GB)

Dahili depolama

128 GB En fazla 512 GB M.2 SSD4
180 GB En fazla 256 GB M.2 SE SSD4

Ekran

29,46 cm (11,6") diyagonal boyutlu, HD BrightView IPS eDP ultra ince arkadan aydınlatmalı dokunmatik LED ekran (1366 x 768); 29,46 cm (11,6") diyagonal FHD BrightView IPS eDP
ultra ince arkadan aydınlatmalı dokunmatik LED ekran (1920 x 1080), çoklu dokunma özellikli kapasitif dijtalleştirici, otomatik döndürme, doğrudan bağlı, Corning® Gorilla® Glass 310

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 5300

Ses

DTS Studio Sound™; Çift hoparlör (ön tarafta); Yankı ve gürültü giderme özelliğine sahip çift mikrofon dizisi; Kulaklık çıkışı ve mikrofon girişi (birleşik); HP Gelişmiş Gürültü Önleme
Yazılımı

Kablosuz Teknolojileri

Intel® Üç Bantlı Kablosuz-AC 17265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.0 + WiGig Birleşimi; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0
Birleşimi; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AN 7265 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0 Birleşimi; HP hs3110 HSPA+ Mobil Geniş Bant; HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™
4G Mobil Geniş Bant5,6,7

İletişim

HP ElitePad Ethernet Kablosu (isteğe bağlı)

Genişletme Yuvaları

1 mikro SD (tablet); 1 mikro SIM (tablet); 1 akıllı kart okuyucusu (pilli klavye)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 tabana yerleştirme konektörü (tablet); 1 birleşik kulaklık/mikrofon (tablet); 1 DisplayPort 1.2 (pilli klavye); 1 USB 3.0 (pilli klavye); 1 USB 3.0 şarj aleti (pilli klavye); 1 tablete
yerleştirme konektörü (güç klavye); 1 donanım kilidi desteği için yerleştirme konektörü (pilli klavye); 1 birleşik kulaklık/mikrofon (pilli klavye); 1 4,5 mm çok pinli AC bağlantı noktası
(pilli klavye);

Giriş cihazı

81/82 tuşlu ada tarzı, sıvı dökülmesine dayanıklı su boşaltma özellikli arkadan aydınlatmalı pilli klavye (isteğe bağlı); 81/82 tuşlu ada tarzı, arkadan aydınlatmalı seyahat klavyesi
(isteğe bağlı)8
Açma/kapatma düğmeli (yüzeyi kimyasal işlem görmüş) Glass ForcePad™, varsayılan olarak etkin olan 2 yönlü kaydırma, dokunma ve hareketlerini, iki parmakla kaydırmayı ve iki
parmakla yakınlaştırmayı (sıkıştırma) destekler. Dijitalleştiricili Wacom Kalem (isteğe bağlı)9

Web kamerası

2 MP FHD 1080p ön web kamera; 5 MP FHD 1080p arka kamera10

Kullanılabilir Yazılımlar

HP 3D Driveguard; HP ePrint; HP Hotkey; HP PageLift; HP Support Assistant; Intel® WiDi Software11,12,13,23

Güvenlik Yönetimi

TPM 1.2/2.0 (Infineon, lehimli); HP Parmak İzi Okuyucusu (pilli klavye); Tümleşik akıllı kart okuyucusu (pilli klavye); Ön Yükleme Yetkilendirmesi (parola, Akıllı Kart); HP Client Security;
HP File Sanitizer; Drive Encryption; Absolute Persistence Module (yalnızca Windows içeren modeller); Zamanında Kimlik Doğrulama içeren HP Aygıt Erişim Yöneticisi; HP SpareKey;
Security Essentials (Windows 8.1 içeren modeller);17,18,19,20,21

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü; HP ElitePad 4,5 mm AC Adaptörü (tablet)
2 hücreli, uzun ömürlü 33 WHr lityum iyon polimer (tablet); 6 hücreli, uzun ömürlü 21 WHr lityum iyon polimer (pilli klavye)
2 hücreli, uzun ömürlü 33 WHr (tablet): 12 saat 45 en dakikaya kadar (MM07, Windows 7 içeren modeller), 9 saate kadar (MM12, Windows 8 içeren modeller); 2 hücreli, uzun ömürlü
33 WHr + 6 hücreli, uzun ömürlü 21 WHr (isteğe bağlı pilli klavyeli tablet), 20 saate kadar (MM07, Windows 7 içeren modeller), 14 saat 15 dakikaya kadar (MM12, Windows 8 içeren
modeller)24,25,26,27

Boyutlar

29,8 x 20,61 x 2,08 cm (pilli klavyeli tablet); 29,8 x 19,27 x 1,07 cm (tablet); 29.56 x 21 x 0,6 cm (seyahat klavyesi)

Ağırlık

En düşük ağırlık 0,78 kg (tablet); En düşük ağırlık 0,77 kg (pilli klavye); En düşük ağırlık 0,53 kg (seyahat klavyesi);
(En düşük ağırlık yapılandırması. Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir. Bkz: QuickSpecs.)

Çevre koruma

Düşük halojen22

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

3 yıllık sınırlı garanti (isteğe bağlı Care Pack'ler mevcuttur, ayrı satılır), birincil pil ve pilli klavye için 3 yıllık garanti.

Veri sayfası

HP Elite x2 1011 G1
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Harici USB DVDRW
Sürücüsü

HP Harici USB DVD/RW sürücüyü bilgisayarınızda yer alan herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayarak1 optik
ortamlarınız için anında okuma/yazma erişimi elde edin.

HP 65W Smart Travel AC
Adaptörü

HP'nin 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. HP 65W İnce Seyahat Adaptörü, uluslararası
seyahat edenler veya her zaman hareket halinde olan "yol savaşçıları" için idealdir. Adaptör, standart 65W adaptörden
%40 daha öncedir ve siz çalışırken diğer aksesuarları şarj etmek için kullanışlı bir USB bağlantı noktası içerir. Dört
Uluslararası adaptör prizi, İnce Seyahat Adaptörünüzün gittiğiniz her yerde çalışmasını sağlar.Şık bir koruyucu taşıma
çantası, her şeyi bir arada tutar.

Ürün numarası: F2B56AA

Ürün numarası: J0E43AA

HP Kablosuz Ekran Adaptörü

İçeriklerinizi istediğiniz kablosuz teknolojisini kullanarak HP kablosuz Ekran Adaptörü ile dizüstü bilgisayarınızdan,
tabletinizden veya akıllı telefonunuzdan kablosuz göndererek tüm oda ile paylaşın.

Ürün numarası: J1V25AA

HP Tablet Temizlik Takımı

HP Tablet Temizleme Takımı ile lekeleri, çizikleri ve parmak izlerini hızlı ve kolay bir şekilde temizleyerek ekranın ilk günkü
parlaklığını koruyun.1

Ürün numarası: K6F99AA

HP Pro 12 Tablet Kılıfı

Hareket halindeyken tabletinizi korumak için tasarlanan HP Pro 12 Tablet Kılıfı ile tabletinizi ofisteyken veya dışarıdayken,
elinizde tutarak veya çapraz asarak tarz içinde taşıyın.

Ürün numarası: L0W37AA

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

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

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.
Ürün numarası: UC909E
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HP Elite x2 1011 G1
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 Bazı yapılandırmalar Ultrabook™ olarak sınıflandırılmayabilir.
3 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.

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 Bu teknolojinin Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı işlevlerinin çalışması için ek üçüncü taraf yazılımları gerekir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunamayacağı, üçüncü taraf yazılım
sağlayıcılarına bağlıdır.
6 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
7 Windows gerektirir.
8 Wacom Kalem, dijitalleştirici ekran ile sipariş edilen modellerde yapılandırılabilir bir seçenek olarak mevcuttur. Yerleşik dijitalleştirici içermeyen modeller, Kalem ile uyumlu değildir.
9 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.
10 Yerleşik Qualcomm® Gobi® modülleri belirli HP ürünlerinde mevcuttur. Kablosuz veri hizmet sözleşmesi ve şebeke desteği gerektirir ve bütün bölgelerde mevcut değildir. Kapsama alanı ve uygunluğu belirlemek için servis sağlayıcısına başvurun. 4G LTE bütün
bölgelerde mevcut değildir. Bağlantı hızları; konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
12 HP Touchpoint Manager uygulaması Android™, iOS ve Windows işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik bilgileri için bkz. www.hp.com/ touchpoint.
Touchpoint Manager bir abonelik satın alınmasını gerektirir. BIOS hata kodlarının yalnızca HP için bant dışı Silinmesi, Kilitlenmesi, Kilidin Kaldırılması ve raporlanmasının belirli HP EliteBook bilgisayarlar ve tabletlerde kullanılabilir olması planlanmaktadır ve S3/Uyku,
S4/Hazırda bekleme ve S5/Yazılım yoluyla kapatma güç modlarında Intel® vPro™ teknolojisini ve işlevlerini gerektirir.
13 HP Care Pack Hizmetleri isteğe bağlıdır. HP Care Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma esnasında Müşteriye bildirilen HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca başka yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte
sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
14 Hewlett-Packard Financial Services Company ve yan şirketleri ile bağlı kuruluşlarının (toplu olarak HPFSC) sunduğu finansman ve hizmet teklifleri belirli ülkelerde kullanılabilir ve kredi onayı ve standart HPFSC belgelendirmesine tabidir. Kullanılabilecek olan
abonelikler 24 veya 36 aylık dönemler için mevcuttur. Ücretler ve şartlar için müşterinin kredi notu, teklif türleri, hizmetler ve/veya donanım türü ve seçenekleri esas alınmaktadır. Bazı müşteriler uygun olmayabilir. Bazı hizmetler veya teklifler tüm ülkelerde mevcut
değildir. Başka kısıtlamalar geçerli olabilir. HPFSC, bu programı istediği zaman önceden bildirmeksizin değiştirebilir veya iptal edebilir.

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, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Bu sisteme Windows 7 Professional yazılımı önceden yüklenmiştir, ayrıca Windows 10 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 (dosyalar, fotoğraflar gibi) 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 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 30 GB'a kadar bir bölüm (Windows 8.1 ve Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
5 802.11 kablosuz bağlantı, isteğe bağlı bir eklenti özelliğidir ve kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerektirir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
6 4G LTE modülü isteğe bağlıdır ve ayrı olarak satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin verilip verilmediğini ve 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.
7 WiGig uyumlu dizüstü bilgisayar, 1,2 m (4 ft) mesafede ve kablosuz yerleştirme istasyonu görüş açısı engellenmeden konumlandırılmalıdır. HP Gelişmiş Kablosuz Yerleştirme İstasyonu, isteğe bağlı olarak Birleşik Intel Üç Bantlı Kablosuz-AC ve WiGig kartı takılı olan
HP Elite x2 1011 G1 ile uyumludur.
8 Pilli klavyeler ve seyahat klavyeleri ayrı olarak satılır ve isteğe bağlı özelliktir.
9Wacom Kalem, dijitalleştirici ekran ile sipariş edilen modellerde yapılandırılabilir bir seçenek olarak mevcuttur. Yerleşik dijitalleştirici içermeyen modeller, Kalem ile uyumlu değildir.
10 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
11 HP ePrint için HP web özellikli yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerekir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/businessmobileprinting
12 HP PageLift için Windows 7 veya üstü gereklidir.
13 HP Support Assistant: İnternet erişimi gereklidir
14 HP Touchpoint Manager uygulaması Android™, iOS ve Windows işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik bilgileri için bkz. www.hp.com/ touchpoint.
Touchpoint Manager abonelik satın alınmasını gerektirir. BIOS hata kodlarının yalnızca HP için bant dışı Silinmesi, Kilitlenmesi, Kilidin Kaldırılması ve raporlanmasının belirli HP EliteBook bilgisayarlarda kullanılabilir olması planlanmaktadır ve S3/Uyku, S4/Hazırda
bekleme ve S5/Yazılım yoluyla kapatma güç modlarında Intel® vPro™ teknolojisini ve işlevlerini gerektirir.
15 HP Sürücü Paketleri, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU),HP Client Catalog ve Microsoft SCCM için HP CIK; HP yönetilebilirlik web sitesinden ücretsiz indirilebilir: yönetilebilirlik web sitesi: www.hp.com/go/clientmanagement.
16 LANDESK abonelik gerektirir.
17 Ürün yazılımı TPM, 2.0 sürümüdür. TPM 2.0 şartnamesi sürümü v0.89 alt kümesi olan Donanım TPM v1.2, Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafından uygulanmıştır.
18 İstemci Güvenliği, Windows gerektirir.
19 File Sanitizer, DOD 5220.22-M Ekinde ana hatlarıyla belirtilen kullanım durumları içindir. Katı Hal Sürücülerini (SSD'ler) desteklemez. Başlangıç kurulumu gereklidir. Web geçmişi yalnızca Internet Explorer ve Firefox tarayıcılarında silinir ve bu özellik kullanıcı
tarafından etkinleştirilmiş olmalıdır. Windows 8.1'de, tarayıcı kapatıldığında dosyaları parçalama özelliği için IE11 kullanıcının Geliştirilmiş Koruma Modunu devre dışı bırakması gerekir.
20 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.
21 Devre dışı olarak gönderilen BIOS Absolute Persistence modülü müşteriler bir abonelik satın alıp etkinleştirdiklerinde devreye girer. Hizmet sınırlı olabilir. ABD dışında kullanılabilirlik için Absolute'a danışın. İsteğe bağlı Absolute Kurtarma Garantisi abonelik hizmeti,
sınırlı garanti ile sunulur. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tamamı için şu adresi ziyaret edin: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Veri Silme hizmeti kullanılırsa, Kurtarma Garantisi ödemesi geçersiz kalır. Veri Silme
hizmetini kullanmak için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir veya birden çok RSA SecurID belirteci satın almaları gerekir.
22 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
23 Tümleşik Intel WiDi® özelliği yalnızca belirli yapılandırmalarda mevcuttur ve ayrı olarak satın alınmış tümleşik veya harici WiDi alıcısı bulunan projektör, televizyon ya da bilgisayar monitörü gerektirir. Harici WiDi alıcıları projektör, televizyon veya bilgisayar
monitörüne ayrı satılan bir standart HDMI kablosuyla bağlanır.
24 Windows 7 MM07 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir
durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.
25 Windows 8 MM12 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir
durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.
26 Ayrı olarak satın alınan pilli klavye gerektirir. Windows 7 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve
kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.
27 Ayrı olarak satın alınan pilli klavye gerektirir. Windows 8 MM12 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve
kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.
28 Bu sisteme Windows 7 Professional yazılımı 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 (dosyalar, fotoğraflar gibi) yedeklemelisiniz.
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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.
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