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HP EliteBook 1030 G1 Dizüstü Bilgisayar
İşle eğlenceyi bir araya getirin
Güzel bir şekilde küçük boyutlu ve
dayanıklı olan HP EliteBook 1030'un
birinci sınıf tasarımı tarza ve içerik
sunar. Mükemmel yakın kenardan
kenara ekranı, baştan aşağı HP'nin
önde gelen güvenlik ve yönetim
çözümleriyle donatılmış olan bu
bilgisayarın harika bir seyahat arkadaşı
olmasını sağlar.

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.
● Windows 10 Pro1
● 33,8 cm (13,3”) diyagonal ekran

Daha fazla görün, daha az yük taşıyın

● Yakın kenardan kenara 33,8 cm (13.3") diyagonal ekranı ve elmas kesimli baştan aşağı metal tasarımıyla, HP EliteBook 1030'un
küçük ve seçkin tasarımından büyük ekran görünümleri elde edin.

Yalnızca HP tarafından sunulan yenilikçi güvenlik ve yönetilebilirlik

● Dinamik Koruma2 özellikli HP Sure Start'ın yenilikçi BIOS korumasını kullanarak maliyetli kesintileri azaltın ve isteğe bağlı Intel®
vPro™3 veya gelişmiş BT ortamlarıyla tümleşen LANDesk1 yönetim özelliğiyle aygıtları kolayca yönetin.

Güçlü, sessiz tür

● Rahat bir şekilde ve dikkatiniz dağılmadan çalışın. Elinizdeki işe odaklanın, herhangi bir fan veya dönen sürücü içermeyen HP
EliteBook 1030 sessizce çalışır serin kalır.

Şıklık içinde bağlanın ve iş birliği yapın

● Arka plan gürültüsünü büyük oranda azaltan HP Web Kamerası ve HP Gürültü Önleme Yazılımını kullanarak iş arkadaşlarınızla
işbirliği yapın. HP Clear Sound Amp tarafından desteklenen Bang & Olufsen Ses Sistemi ile uzmanlıkla ayarlanmış hoparlörlerde
sunum yapanları net duyun.

Özellikler

● Windows 10 Pro1 ve dahili güvenlik, işbirliği ve bağlantı özelliklerine sahip olan güçlü HP EliteBook 1030 ile gün boyu güç elde
edin.
● Uzun pil ömrü çalışmanızı, gezinmenizi ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurmanızı sağlar. En son 6'ıncı Nesil Intel® Core™ işlemciler9,
katı hal sürücüleri ve 16 GB bellek5 size ihtiyaç duyduğunuz performansı sağlar.
● HP Clear Sound Amp ile hoparlörlerinizden en fazlasını elde edin.
● HP Premium Klavye'nin hızlı tuş yanıtı ve tutarlı gücüyle rahatlığın ve geribildirimin olağanüstü dengesinin keyfini çıkarın.
● İsteğe bağlı yerleştirme istasyonu, Elite kavisli ekran ve daha fazlasını ekleyerek, EliteBook dizüstü bilgisayarınızı yükseltin.5
● BIOS bozulmalarını izleyip gerçek zamanlı olarak düzelterek kendi kendine BIOS onarma becerisi sağlayan ilk uygulama olan
Dinamik Koruma özellikli HP Sure Start ile, kötü amaçlı BIOS saldırılarına karşı koruma, algılama ve kurtarma özellikleri elde edin.2
● WiDi,6 Miracast,7 ve WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.2 birleşimini8 kullanarak dünyaya bağlanın.
● İki adet USB 3.0 şarj bağlantı noktası ve bir adet USB-C™ şart bağlantı noktası ile HDMI video çıkışının keyfini çıkarın.
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Teknik Özellikler Tablosu

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 64 – HP, Windows 10 Pro işletim sistemini önerir.1
Windows 7 Professional 64 (Windows 10 Pro 64 sürümünden düşük sürüme geçme hakkı kullanılarak edinilebilir)2,4
Windows 7 Professional 643,4
FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi5,6

6'ıncı Nesil Intel® Core™ m7 işlemci; 6'ıncı Nesil Intel® Core™ m5 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler5,6

Intel® Core™ m7-6Y75 ile Intel HD Grafik Kartı 515 (1,2 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,1 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ m5-6Y57 ile Intel HD Grafik
Kartı 515 (1,1 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,8 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ m5-6Y54 ile Intel HD Grafik Kartı 515 (1,1 GHz, Intel Turbo Boost
Teknolojisi ile 2,7 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 16 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Standart bellek notu: 16 GB maksimum bellek Intel® Core™ m5-6Y57 veya Intel® Core™ m7-6Y75 gerektirir. Lehimlenmiş bellek. Çift Kanallı Belleği destekler. Bellek için dahili
bileşen yükseltmeleri, fabrika yapılandırmasından sonra yapılamaz.

Dahili depolama

128 GB En fazla 256 GB M.2 SATA TLC SSD7
180 GB En fazla 512 GB M.2 SATA MLC SSD7
En fazla 256 GB M.2 SATA MLC SED SSD7
En fazla 256 GB M.2 PCIe NVMe MLC SSD7

Ekran

33.8 cm (13.3") diyagonal FHD eDP 1.3 (1920 x 1080); 33,8 cm (13.3") diyagonal QHD+ eDP 1.3 dokunmatik ekran (3200 x 1800)11

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 515

Ses

Bang & Olufsen Ses Sistemi; Intel® Smart Sound Teknolojisi; HP Clear Sound Amp; Tümleşik çift dizi mikrofon; 2 tümleşik stereo hoparlör

Kablosuz Teknolojileri

Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi; Yakın Alan İletişimi (NFC) modülü8,9

İletişim

Aksesuar donanım kilidi üzerinden ethernet (isteğe bağlı)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

2 USB 3.0 şarj; 1 USB Type-C™ (şarj); 1 yerleştirme konektörü; 1 HDMI; 1 AC güç kaynağı; 1 birleşik kulaklık/mikrofon

Giriş cihazı

Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı oluklu arkadan aydınlatmalı klavye
Cam Tıklama Paneli (yüzeyi kimyasal işlem görmüş), varsayılan olarak etkin olan dokunma ve hareketler, iki parmakla kaydırma ve iki parmakla yakınlaştırma (sıkıştırma)

Web kamerası

720p HD web kamerası10,17

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; Dinamik Koruma özellikli HP Sure Start içeren HP BIOSphere; HP Gürültü Önleme Yazılımı; HP Connection Manager (Windows 7 içeren modeller); HP Wireless
Hotspot; HP PageLift; HP Kurtarma Yöneticisi; HP Support Assistant; HP ePrint; HP SoftPaq İndirme Yöneticisi; CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE; HP Touchpoint Manager;
HP için Foxit PhantomPDF Express; Intel® WiDi Yazılımı; Security Essentials (yalnızca Windows 7 içeren modeller); Skype Kurumsal onaylı; Önceden yüklenen yazılımların tam listesi
için lütfen bu ürünün hızlı belirtimler belgesine bakın.16

Güvenlik Yönetimi

TPM 1.2 Embedded Security Yongası, Windows 7 ve Windows 7 sürüm düşürme (Common Criteria EAL4 + Onaylı) özelliğiyle birlikte gönderilir. Alan TPM 2.0'a yükseltilebilir; TPM 2.0
Embedded Security Yongası, Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Onaylı) ile birlikte gönderilir; Parmak izi okuyucusu; Sürücü şifreleme ile önyükleme (parola, parmak izi ve belirli
akıllı kartlar)12,13,15,19,20

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
4 hücreli, 40 Wh Uzun Ömürlü Lityum İyon
4 hücreli, FHD ekranlı 40 Wh model, Windows 10, MM14: 13 saat 15 dakikaya kadar; 4 hücreli, QHD+ ekranlı 40 Wh model, Windows 10, MM14: 9 saate kadar22

Boyutlar

31 x 21 x 1,57 cm

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,15 kg (dokunmatik olmayan); En düşük ağırlık 1,16 kg (dokunmatik) (Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen21

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 10 Pro ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 2013 UltraSlim
Yerleştirme İstasyonu

Ultra ince HP EliteBook Dizüstü Bilgisayarlar için özel olarak tasarlanan HP UltraSlim Yerleştirme İstasyonu ekranı, ağı ve
aygıt bağlantısını genişleterek yerleştirme bölümünden yapacağınız tek bir tıklamayla gün boyu daha verimli olmanızı
sağlar.

Ürün numarası: D9Y32AA

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 Akıllı AC Adaptörü

Dizüstü bilgisayarınızı kontrollü elektrikle besleyin. HP'nin yeni 65W Akıllı AC Adaptörü gücü ve voltaj yükselmelerini
düzenler, kablodaki gerilimi azaltmak için tasarlanmıştır ve dizüstü bilgisayarınızın güç adaptörünü yenilemek için veya
yedek olarak kullanabileceğiniz yeni ve eski HP modellerini destekleyen özel bir donanım kilidi içerir.

Ürün numarası: F2B56AA

Ürün numarası: H6Y89AA

HP Konferans Klavyesi

Microsoft Lync sesli ve görüntülü aramalarınızı doğrudan HP Konferans Klavyenizle idare edin; basit ve özel tuşlar
sayesinde kolayca bağlantı kurun, bağlantıyı kesin ve arama ve görüntülü konferans ayarlarınızı yönetin1.

Ürün numarası: K8P74AA

HP UltraThin Bluetooth Fare

Süper ince, süper şık bir Bluetooth® fare olan HP Ultra İnce Kablosuz Fare ile üretkenliğinizi artırın.

HP 5 yıllık Sonraki İş Günü
Yerinde Donanım Desteği,
Dizüstü Bilgisayarlar için

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: L9V78AA

Ürün numarası: U7861E
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HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Mesaj Altbilgileri
1 Üçüncü taraf yönetim yazılımı ayrı satılır.

2 Dinamik Koruma özelliği BIOS'u izler ve her 15 dakikada bir düzeltir.

3 Bu teknolojinin Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı işlevsellikleri, çalışabilmek için ek bir üçüncü taraf yazılımı gerektirir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunmayacağı, üçüncü taraf

yazılım sağlayıcılarına bağlıdır.
5 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
6 Tümleşik Intel Wi-Di özelliği yalnızca belirli yapılandırmalarda mevcuttur ve ayrı olarak satın alınan tümleşik veya harici Wi-Di alıcısı bulunan projektör, televizyon ya da bilgisayar monitörü gerektirir. Harici Wi-Di 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 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.

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 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Bkz.
http://www.microsoft.com.
4 Aşağıdakiler, Intel Skylake işlemciye sahip HP sistemleri veya Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 işletim sistemiyle ya da Windows 7 Professional, Windows 8 Pro veya Windows 8.1 sürümüne düşürülen Windows 10 Pro işletim sistemiyle sunulan yeni nesil
silikon yonga tabanlı sistemler için geçerlidir: Bu sistemde kullanılan işlemci veya yonga kümesiyle çalışan bu Windows sürümü için Microsoft tarafından sınırlı destek sunulmaktadır. Microsoft tarafından sunulan destek hakkında daha fazla bilgi için lütfen
Microsoft’un https://support.microsoft.com/lifecycle adresindeki Destek Ömrü SSS’ler sayfasına bakın.
5 Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
6 Bu teknolojinin Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı vPro işlevsellikleri, çalışabilmek için ek üçüncü taraf yazılımları gerektirir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunmayacağı, 3. taraf
yazılım sağlayıcılarına bağlıdır. Windows gereklidir.
7 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem diskinin 30 GB'a kadar (Windows 7 ve Windows 10) bir bölümü sistem kurtarma yazılımı için ayrılmıştır.
8 Kablosuz bağlantı için kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler taslak belirtimlerden farklı olursa, bu durum
dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.
9 NFC, isteğe bağlı bir özelliktir ve fabrika yapılandırması gerektirir
10 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
11 FHD ve QHD+ içerikleri görüntülemek için FHD ve QHD+ içerikler gerekir.
12 HP BIOSphere yalnızca HP BIOS yazılıma sahip iş bilgisayarlarında sunulmaktadır.
13 HP Sure Start Gen 3, Intel® 7'nci nesil işlemcili HP EliteBook ürünlerinde sunulmaktadır.
15 Secure Erase, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü Özel Yayını 800-88'de açıklanan yöntemler içindir.
16 ePrint özelliği için HP web özellikli yazıcının internete bağlı olması gerekir. HP ePrint hesap kaydı gerekir. Uygun yazıcılar, desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin bir listesi ve tüm ayrıntılar için bkz www.hp.com/go/businessmobileprinting.
17 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); Microsoft System Center Configuration Manager için HP Microsoft Integration Kit: Önceden yüklü değildir, ancak http://www.hp.com/go/clientmanagement adresinden indirilebilir.
18 LANDESK Management aboneliği gerekir.
19 Güncellemeler için kayıt olunması ve internet bağlantısı gerekir.
20 Absolute uygulaması kapalı olarak gönderilir ve müşteri tarafından abonelik satın alıp etkinleştirdiğinde etkinleştirilir. Abonelikler, kullanım süreleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde satın alınabilir. Hizmet sınırlı olabilir, ABD dışında kullanılabilirlik için Absolute'a
danışın. Absolute Kurtarma Garantisi sınırlı garantidir. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tamamı için: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Veri Silme, Absolute Software tarafından sunulan isteğe bağlı bir hizmettir.
Kullanılırsa, Kurtarma Garantisi geçersiz kalır. Veri Silme hizmetini kullanmak için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir veya daha fazla sayıda RSA SecurID belirteci satın almaları
gerekir.
21 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
22 Windows 10 MM14 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması
doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz www.bapco.com.

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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