Veri sayfası

HP 350 G2 Dizüstü Bilgisayar
Güvenilir iş dizüstü bilgisayarı
Ofis içinde ve dışında verimli olmanızı
sağlayan, uygun fiyatlı temel
teknolojilerle bağlantıda kalın.
Dayanıklı tasarımı bilgisayarınızı mobil
kullanım sırasında korumaya yardımcı
olur ve çok sayıdaki bağlantı noktası
aygıtlarınıza kolayca bağlanmanızı
sağlar.

HP, Windows ürününü önerir.
● Windows 8.11
● Ekran Boyutu: 39,6 cm (15,6 inç)
diyagonal

Profesyoneller için tasarlandı

● 350 Dizüstü Bilgisayar hareket halindeki profesyonellerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla baştan aşağı güvenilirlik
düşünülerek üretilmiştir.

İş ortamı için güçlendirilmiştir

● Windows 8.11 ve seçtiğiniz 4. veya 5. Nesil Intel® Core™ i3/i5 işlemcilerle2 çalışırken kontrolü elinizde tutmak için gereksinim
duyduğunuz araçlara kavuşun ve çalışmak için hazır olun.

Gerçek güvenlik

● İsteğe bağlı TPM,3 isteğe bağlı HP Parmak İzi Okuyucusu4 ve güvenlik kilidi yuvasıyla bilgisayarınızı ve verilerinizi korumaya
yardımcı olun.

Kabloları atın

● WLAN5 ve isteğe bağlı Bluetooth®4 ile ofiste veya sık kullandığınız erişim noktanızdan iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun.

Özellikler

● Bilgisayarlar bazen çarpılır veya düşürülür. HP 3D DriveGuard, siz hareket halindeyken ani hareketleri algılayarak ve sabit
sürücüyü koruyarak verilerinizi korumaya yardım eder.6
● Küçük çaplı sıvı dökülmelerine karşı bilgisayarınızı koruyarak işinize odaklanmaya devam edin.
● İsteğe bağlı HD web kamerasıyla düşük ışıkta bile görünümünüz her zaman mükemmel olur.4
● HP 350 dizüstü bilgisayardaki 2 GB video belleğine sahip isteğe bağlı AMD Radeon™ bağımsız grafik kartı4 HD ekranda etkileyici
bir görsel deneyim yaşamınızı sağlar. Yansımasız ekran neredeyse her tür ışıkta kolay okuma sağlar.
● Temel bağlantı noktaları ve isteğe bağlı dahili DVD sürücüsüyle gereksinim duyduğunuz bağlantılara sahip olun.4
● Bir erişim noktasına veya internete bağlanarak yazdırın.7
● Kullanıcı tarafından değiştirilebilir pil sayesinde, kolay bakım olanağına sahip olursunuz.
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Teknik Özellikler Tablosu

HP, Windows ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 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™ i5 işlemci; Intel® Core™ i3 işlemci; Intel® Pentium® işlemci

Kullanılabilir İşlemciler3

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); Intel® Core™ i3-4030U, Intel HD Grafik
Kartı 4400 ile (1,9 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli) Intel® Pentium® 3805U, Intel HD Grafik Kartı ile (1,9 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Celeron® 3205U, Intel HD Grafik Kartı
ile (1,5 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 8 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Standart bellek notu: En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili Depolama

500 GB en fazla 1 TB SATA (5400 rpm)5

Optik Depolama

DVD+/–RW SuperMulti DL6
(optik sürücüsüz seçenek)

Ekran

39,6 cm (15,6 inç) diyagonal LED arkadan aydınlatmalı HD yansımasız (1366x768)10

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 5500; Intel® HD Grafik Kartı 4400; Intel® HD Grafik Kartı10
Bağımsız: AMD Radeon™ R5 M240 (2 GB DDR3 ayrılmış, değiştirilebilir)11

Ses

DTS Sound™; İki hoparlör; Çift dijital mikrofon

Kablosuz Teknolojileri

Birleşik 802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth® 4.0; Birleşik 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.07,8

İletişim

GbE NIC (10/100/1000)

Genişletme Yuvaları

1 çok biçimli dijital ortam okuyucu; 1 yarı boyutlu mini kart
(Çok biçimli dijital ortam okuyucusu SD, SDHC, SDXC biçimlerini destekler.)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 birleşik kulaklık/mikrofon jakı; 1 AC güç kaynağı; 1 RJ-459

Giriş Cihazı

Sayısal tuş takımına sahip, tam boyutlu, sıvı dökülmesine karşı dayanıklı ada tarzı klavye
Çoklu dokunma hareketleri, dokunma ve 2 parmakla kaydırma ve sıkıştırma özelliği varsayılan olarak etkinleştirilmiş dokunmatik yüzey

Web kamerası

HD kamera (belirli modellerde)10

Kullanılabilir Yazılımlar

HP Recovery Manager; HP SimplePass; HP Security Assistant; CyberLink YouCam 5; HP 3D Driveguard; HP ePrint12,13

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik kilidi yuvası (kilit ayrı olarak satın alınmalıdır); HP Parmak İzi okuyucusu (isteğe bağlı): TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası (belirli modellerde)14

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü; 65 W AC adaptör
4 hücreli, 41 WHr Lityum-iyon

Boyutlar

38,4 x 26,4 x 2,31 cm

Ağırlık

2,3 kg ağırlıktan başlar
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen15

Garanti

2 yıl sınırlı garanti. Birincil pil için 1 yıllık garanti. (Yükseltme seçenekleri (HP Care Packs) mevcuttur, ayrıca satılır)
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HP, Windows ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Dizüstü Bilgisayar Bileşik
Kilidi

Dizüstü bilgisayarınızı ve yerleştirme istasyonunu HP Compaq Notebook Combo Lock ile koruyun.

HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı
Noktası Çoğaltıcısı

Her gün ihtiyaç duyduğunuz her şey, tek bir basit bağlantıyla elinizin altında. HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı Noktası
Çoğaltıcısı, bizim, platformdan bağımsız olan en üst düzey ortak kullanım masası çözümümüzdür. Sadece tek bir USB 3.0
kablosuyla çevrimiçi olun, her gün kullandığınız USB aygıtlarının (altı adede kadar) hemen kullanıma hazır olmasını
sağlayın ve iki harici ekran bağlantısı sayesinde verimliliğinizi artırın.

Ürün numarası: AY475AA

Ürün numarası: H1L08AA

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 Business Üstten
Yüklemeli Çanta

Şık ve sağlam HP Business Üstten Yüklemeli Çanta ile dizüstü bilgisayarınızı ve günlük aksesuarlarınızı taşıyın.

HP 90W Slim Combo
Adaptör, USB ile

HP İş Dizüstü Bilgisayarı veya Ultrabook™'unuza güç sağlayabilecek HP İnce 90W Birleşik Adaptörü ile üretkenliğinizi
koruyun.

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: UK703E

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

Ürün numarası: H5M92AA

Ürün numarası: H6Y84AA
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HP, Windows ürününü önerir.

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 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 TPM, yalnızca 5. nesil Intel® Core i3/i5 işlemcilerle kullanılabilen isteğe bağlı bir özelliktir.
4 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
5 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
6 Windows gereklidir.
7 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

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 En yüksek çift kanal performansı için her iki bellek yuvasında da aynı boyutta ve hızda SODIMM olması gerekir.
5 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 36 GB'a kadar (Windows 8.1 için) sistem diski ayrılmıştır.
6 Çift katmanlı diskler, tek katmanlı disklerden daha fazla veri depolar. Ancak, bu sürücü ile yazılan çift katmanlı diskler var olan birçok tek katmanlı DVD sürücüsü ve yürütücüsü ile uyumlu olmayabilir. DVD-RAM'in, Tek Taraflı 2,6 GB/Çift Taraflı 5,2 GB – Sürüm 1.0
ortamlardan okuyamadığını ve bu ortamlara yazamadığını unutmayın. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.
7 WiFi ve birleşik WiFi isteğe bağlı özelliklerdir. Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
8 Bluetooth™ için Windows gereklidir.
9 HDMI kablosu ayrı olarak satılır.
10 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
11 Bağımsız grafik kartı belleği, toplam sistem belleğinin bir kısmını video performansı için kullanır. Video performansına atanan sistem belleği, diğer programlar tarafından başka amaçlarla kullanılamaz.
12 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
13 HP 3D DriveGuard için Windows gereklidir.
14 Parmak izi okuyucusu isteğe bağlı bir özelliktir.
15 Dış güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir
16 Yalnızca PRC

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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