Veri sayfası

HP EliteBook Folio 1020 G1 Temel Model
Dizüstü Bilgisayar
Düşük ağırlık, yüksek performans
1 kg/2,2 lb ağırlık ve 15,7 mm/0,62 inç
kalınlıktan başlayan HP EliteBook Folio
1020 Special Edition, inanılmaz
derecede hafif, ince ve son derece
dayanıklıdır. Dövme
magnezyum-lityum alaşımı ve karbon
fiber gibi gelişmiş malzemeler önde
gelen güvenlik ve yönetilebilirlik
çözümlerini tamamlar.

HP, Windows ürününü önerir.
● Windows 8.11
● 31,75 cm (12,5") diyagonal ekran

İnce ve şık

● Special Edition EliteBook Folio 1020 dizüstü bilgisayarı çantanıza atın ve karbon fiber ve dövme magnezyum-lityum alaşımından
yapılan ultra hafif (1 kg/2,2 lb) ve ultra ince (15,7 mm/0,62 inç) tasarımı sayesinde orada olduğunu unutun.

Kolaylaştırılmış güvenlik ve yönetim

● HP'nin endüstri lideri güvenlik ve yönetim çözümlerine güvenin. HP'nin HP BIOsphere2 ve HP Touchpoint Manager3 gibi güçlü
araçlarıyla aygıtları, verileri ve kimlik bilgilerini koruyun ve kolayca yönetin.

Dayanıklı ve kullanıma hazır

● Hiçbir hareketli parça içermeyecek ve güvenilir, sessiz ve hassas performans için MIL-STD 810G dayanıklılık testlerinden4 geçecek
şekilde tasarlanan dayanıklı EliteBook ile günlük kullanımın ve sık seyahat etmenin getirdiği zorlukların üstesinden güven içinde
gelin.

Parmaklarınız rahat etsin

● HP, HP Premium Klavyesini, saatler süren kullanıcı çalışmalarından sonra kullanıcıların ellerindeki işe yoğunlaşmalarına olanak
sağlayan, rahatlık ve hızlı yanıt süresinin olağanüstü bir dengesine sahip olacak şekilde tasarlamıştır.

Özellikler

● HD web kamerası, sürükleyici DTS Studio Sound™, stereo hoparlörler, çift dizi mikrofon ve endüstri lideri HP Gürültü Önleme
Yazılımı dahil çeşitli özellikleri kullanarak dünyanın dört bir yanındaki iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın.
● İsteğe bağlı yerleştirme istasyonu, Elite kavisli ekran ve daha fazlasını ekleyerek, EliteBook dizüstü bilgisayarınızı yükseltin.5
● Mükemmel, yüksek çözünürlüklü 31,75 cm (12,5”) diyagonal QHD yansımasız dokunmatik olmayan ekranla her detayı
mükemmel netlikte görün.
● WiDI,6 Miracast,7 WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.08 birleşimiyle bağlı kalın.
● İki USB 3.0 bağlantı noktası, bir MicroSD genişletme yuvası ve HDMI video çıkışının keyfini çıkarın.
● HP Elite desteği,9 esnek sınırlı garanti çözümleri ve Global Series desteğinden yararlanın.
● HP Care Hizmetleri tarafından sunulan isteğe bağlı Yardım Masası ile teknik desteği kolaylaştırın. Çok sayıda marka, aygıt ve
işletim sistemini kapsayan ve 7x24 sunulan uygun maliyetli uzmanlığa güvenin.10
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Teknik Özellikler Tablosu

HP, Windows ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 Pro 64 (yalnızca National Academic sürümü)1
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
Windows 7 Professional 32 (Windows 8.1 Pro 64 sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 64 (Windows 8.1 Pro 64 (yalnızca National Academic) sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 64 (yalnızca National Academic sürümü)1
FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi4

Intel® Core™ M işlemci

Kullanılabilir İşlemciler4

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-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)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 8 GB 1600 MHz LPDDR3 SDRAM5
Standart bellek notu: Bellek için dahili bileşen yükseltmeleri, fabrika yapılandırmasından sonra yapılamaz.

Dahili Depolama

180 GB en fazla 256 GB M.2 SSD6,7

Ekran

31,75 cm (12,5") diyagonal QHD UWVA yansımasız ultra ince arkadan aydınlatmalı LED ekran (2560 x 1440)13,14

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 530013

Ses

DTS Studio Sound™ özellikli HP ses; Tümleşik çift mikrofon dizisi; 2 tümleşik stereo hoparlör; HP Gürültü Önleme Yazılımı

Kablosuz Teknolojileri

Birleşik Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.08,9,10
(Dahili bileşenlerin bağlantı yükseltmeleri fabrika yapılandırmasından sonra yapılamaz.)

İletişim

NFC; Aksesuar donanım kilidi üzerinden ethernet (isteğe bağlı)12

Genişletme Yuvaları

1 mikro SD
(SD, SDHC, SDXC desteği)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

2 USB 3.0 şarj; 1 HDMI; 1 yerleştirme konektörü; 1 AC güç kaynağı; 1 birleşik kulaklık/mikrofon

Giriş Cihazı

Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı oluklu arkadan aydınlatmalı klavye
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.

Web kamerası

720p HD web kamerası13

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; HP Sure Start özellikli HP BIOSphere; HP Connection Manager (Windows 7 içeren modeller); HP Wireless Hotspot; HP PageLift; HP Kurtarma Yöneticisi; HP Support
Assistant; HP ePrint; HP SoftPaq İndirme Yöneticisi; Absolute Data Protect (Windows 8.1 içeren modeller); CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE; HP Touchpoint Manager; HP
için Foxit PhantomPDF Express; HP Connection Manager; HP ePrint Sürücüsü; HP File Sanitizer; Intel WiDi Yazılımı; Security Essentials (yalnızca Windows 7 içeren modeller); Lync
Uyumlu15,16,17,18,19,20

Güvenlik Yönetimi

TPM 1.2/2.0 (Infineon, lehimli); Parmak izi okuyucusu; Tam Disk Birimi Şifreleme; Açılış Öncesi Kimlik Doğrulama (Parola)21

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
HP Uzun Ömürlü 4 hücreli, 36 WHr lityum iyon polimer
M.2 SSD içeren 4 hücreli, 36 WHr modeller: 8 saat 30 dakikaya kadar (tümleşik grafik kartı, MM12)23

Boyutlar

31 x 21 x 1,57 cm

Ağırlık

1 kg'den başlar
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen22

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

3 yıl sınırlı garanti (isteğe bağlıCare Packs destek paketleri bulunmaktadır, ayrı olarak satılır), HP Uzun Ömürlü Pil'de 3 yıl sınırlı garanti (yalnızca 3 yıl sınırlı platform garantisiyle
kullanıma sunulur)
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HP, Windows ürününü önerir.

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 Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

HP Business İnce Üstten
Açılır Çanta

HP Business İnce Üstten Açılır Çanta, şık ve hafif HP ince profilli iş amaçlı dizüstü bilgisayarlar (14,1 diyagonal inç ekranlı
modellere kadar) için tasarlanmış küçük, stil sahibi ve sağlam bir çantadır.

HP Touch to Pair Fare

Bluetooth® özellikli tabletiniz veya Ultrabook™ cihazınızla anında eşleştirilen ve bağlantı kurabilen dünyanın ilk yakın alan
iletişimi (NFC) özellikli kablosuz faresiyle daha fazla esneklik ve işleve sahip olun ve çalışma alanınızda kablo kalabalığına
son verin.*

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: H5M91AA

Ürün numarası: H6E52AA

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: J0E43AA

HP Care Pack: 3 yıllık Sonraki
İş Günü Yerinde

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

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: U4414E

Veri sayfası

HP EliteBook Folio 1020 G1 Temel Model Dizüstü Bilgisayar

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 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmasına bağlı olarak değişebilir.

3 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.
4 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.
5 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
6 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.
7 Miracast, bilgisayarınızı TV'lere, projektörlere ve Miracast teknolojisini destekleyen akış ortam yürütücülerine yansıtmak için kullanabileceğiniz kablosuz bir teknolojidir. Miracast teknolojisini, bilgisayarınızda yaptıklarınızı göstermek veya bir slayt gösterisi sunmak
için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
8 Kablosuz erişim noktası ve internet erişimi gereklidir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için teknik özellikler, taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai teknik özellikler, taslak teknik özelliklerden farklı olursa, bu durum dizüstü
bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.
9 Elite desteği yalnızca ABD ve Kanada'da İngilizce olarak mevcuttur.
10 HP Care Pack Hizmetleri isteğe bağlıdır. HP Care Pack 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.

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 Dokunmatik ile kullanılamaz
4 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisini
destekleyen bir işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma da dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi, performans değerlendirmesine karşılık gelmemektedir.
5 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.
6 Sabit sürücüler ve katı hal sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 16 GB'ye kadar (Windows 7) sistem ve 30 GB'ye kadar (Windows 8.1) disk alanı ayrılmıştır.
7 Dahili bileşen depolama ve sürücü yükseltmeleri fabrika yapılandırmasından sonra yapılamaz.
8 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir, ancak bunlar ürüne dahil değildir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
9 Bluetooth™ 4.0 yalnızca Windows 8.1 işletim sisteminde kullanılabilir.
10 802.11 + Bluetooth kombinasyonları ayrı satılır ve isteğe bağlıdır. 802.11ac WLAN için teknik özellikler, taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai teknik özellikler, taslak teknik özelliklerden farklı olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN
aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.
12 NFC ayrı veya isteğe bağlı olarak satılır ve Windows 8.1 sisteminde varsayılan olarak etkin ve Windows 7 sisteminde varsayılan olarak devre dışı olarak gelir.
13 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
14 Dokunmatik ekran başlangıç ağırlığını 1,68 kg'ye (3,72 lb) ve yüksekliğini 17,1 mm'ye yükseltir. Dokunmatik panel kimyasalla güçlendirilmiş Corning® Gorilla® Glass 3 üst kapağa sahiptir.
15 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
16 HP Wireless Hotspot uygulaması, etkin bir internet bağlantısı ve ayrı olarak satılan veri planı gerektirir. HP Wireless Hotspot etkin durumdayken, aygıttaki uygulamalar çalışmaya devam eder ve kablosuz erişim noktasıyla aynı veri planını kullanır. Kablosuz erişim
noktası veri kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Plan ayrıntıları için hizmet sağlayıcınıza danışın. Windows 8.1 veya HP Connection Manager için Windows 7 gerektirir.
17 HP PageLift için Windows 7 veya daha yeni bir sürümü gereklidir.
18 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.
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 HP için Foxit PhantomPDF Express salt okunurdur
21 Ürün yazılımı TPM, 2.0 sürümüdür. TPM 2.0 belirtim sürümü v1.2 alt kümesi olan Donanım TPM v0.89, Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafından uygulanmıştır.
22 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
23 Windows 8 MM12 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre farklılık gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması
doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.

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
Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli özellikler
modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarında
belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden
sorumlu tutulamaz.
Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation’ın ABD ve diğer
ülkelerdeki ticari markalarıdır. Qualcomm ve Gobi, Qualcomm Incorporated'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Qualcomm Incorporated'ın ticari
markaları izinle kullanılır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. DTS patentleri için,
bkz. http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited'in lisansıyla üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ile Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS Studio Sound; DTS,
Inc.'nin ticari markasıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.
4AA5-5905TRE, Mart 2015

