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HP Elite Slice
Yepyeni bir masaüstü deneyimi
Güçlü bir bilgisayara güzel modüler bir
gövdede hayat veren HP Elite Slice
şimdiye kadar gördüğünüz
bilgisayarlar gibi değildir. Modern
işgücü için tasarlanan her bir küçük
boyutlu, kablosuz modül, Slice
bilgisayarı yepyeni bir şeye dönüştüren
işlevler ekler.
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HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.
● Windows 10 Pro1
● 512 GB Depolama Alanı
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Güzel. Güçlü. Yenilikçi.
● Küçük boyutlu olmasını sağlayan özel termal tasarımlı hava soğutmasından isteğe bağlı bir HP Elite ekrandan tek bir kablodan
güç almasına4 kadar çarpıcı küçük boyutlu bir tasarıma ve inanılmaz mühendisliğe sahip HP Elite Slice masaüstü bilgisayarın
tanımını yeniden yapar.
Üstün çok yönlülük
● İşbirliği yapmanızı sağlayan bir iletişim merkezi3 ve bir çoklu ortam oynatıcı.3 İsteğe bağlı kablosuz genişletme modülleri3 HP Elite
Slice aygıtınızı, temelinde daima güçlü bir bilgisayar olmak üzere çeşitli kullanıcılara ve konumlara uyacak şekilde dönüştürmenize
olanak verir.
Güvenli, güçlü, kurumsal performans
● Bu yenilikçi ticari sınıf masaüstü bilgisayar Intel® Core™ 35 watt masaüstü işlemcilerle5, Intel® vPro™ 6 ve Dinamik Korumalı HP
Sure Start dahil Elite sınıfı güvenlik özellikleriyle donatılmıştır.7 HP Elite Slice güç ile güzelliği bir araya getirir.
Özellikler
● Windows 10 Pro1 ve dahili güvenlik, işbirliği ve bağlantı özelliklerine sahip olan güçlü HP Elite Slice ile gün boyu güç elde edin.
● HP Audio Boost özelliğine, HP Gürültü Önleme Yazılımına, 5 metrelik kapsama alanı sunan çift mikrofon dizisine ve Bang &
Olufsen tarafından yapılan özel ayarlara sahip HP Ses Modülü sayesinde 360°'lik sürükleyici bir ses deneyimi yaşayın.
● Bilgisayar ve diğer telefon kablolarını ortadan kaldırarak çalışma ortamınızı modern bir hale getirin. HP Elite Slice bilgisayarınıza
Quad HD HP EliteDisplay S240uj Monitöre yapılan USB-C™ bağlantısı4 ile güç verin.
● Bütün sistemi birbirine kilitleyen eşsiz bir mandal sistemine sahip isteğe bağlı HP UltraSlim 10 mm Kablo Kilidini4 kullanarak bu
modüler sistemi koruma altına alın.
● BIOS bozulmalarını izleyerek gerçek zamanlı olarak düzelten Dinamik Koruma özellikli HP Sure Start kullanarak HP Elite Slice
bilgisayarınızı koruyun.7
● HP BIOSphere8 ürün yazılımı düzeyinde otomasyon sayesinde verimliliği yüksek ve arıza sürelerini düşük tutun. Bilgisayarlarınız,
otomatik güncellemeler ve güvenlik denetimleriyle ekstra korumaya sahip olur.7
● HP Touchpoint Manager ile verileri, güvenliği ve aygıtları bulut temelli tek bir çözümden yönetin.9
● HP Elite Slice bilgisayarda dahili olarak sunulan HP Velocity sayesinde sorunlu ağlar üzerindeki ses ve video iletişimini ve veri
aktarım hızlarını büyük ölçüde iyileştirin.
● 120.000 saatlik HP Toplam Test Sürecinden geçirilen ve MIL-STD 810G testlerini geçebilecek şekilde tasarlanan bir bilgisayar ile
içiniz rahat olsun.10
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HP Elite Slice
Teknik Özellikler Tablosu

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Form faktörü

Ultra küçük boyut

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 64 – HP, Windows 10 Pro işletim sistemini önerir.1
Windows 10 Home 641
FreeDOS 2.0

Kullanılabilir İşlemciler2

Intel® Core™ i7-6700T ile Intel HD Grafik Kartı 530 (2,8 GHz, Intel Turbo Boost ile 3,6 GHz'e kadar, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i5-6600T ile Intel HD Grafik Kartı 530 (2,7
GHz, Intel Turbo Boost ile 3,5 GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i5-6500T ile Intel HD Grafik Kartı 530 (2,5 GHz, Intel Turbo Boost ile 3,1 GHz'e kadar, 6 MB
önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i3-6300T ile Intel HD Grafik Kartı 530 (3,3 GHz, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-6100T ile Intel HD Grafik Kartı 530 (3,2 GHz, 3 MB
önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® Q170

Azami Bellek

En fazla 32 GB DDR4-2133 SDRAM 3
Standart bellek notu: En fazla 2133 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

256 GB En fazla 512 GB HP Turbo Drive G2 (M.2 NVMe)4
256 GB En fazla 512 GB HP Turbo Drive G2 TLC (M.2 NVMe)4
256 GB En fazla 512 GB SATA TLC SSD4
128 GB En fazla 256 GB SATA SSD4
256 GB En fazla 512 GB SATA SED SSD4
256 GB En fazla 512 GB SATA TLC SED SSD4
En fazla 500 GB (8 GB önbellek) SATA SSHD (5400 rpm)4En fazla 500 GB SATA (7200 dev./dk.)4En fazla 2 TB SATA (5400 rpm)4256 GB En fazla 1 TB M.2 PCIe® NVMe™ SSD4

Optik Depolama

HP ODD Modülü (isteğe bağlı)5

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 5306
Ses

Evrensel ses jakı ve 2 W dahili hoparlörlü Conexant CX7501 codec. HP Ses Modülü (isteğe bağlı)

İletişim

LAN: Tümleşik Intel® i219LM GbE LOM
WLAN: Bluetooth® özellikli Intel® 3165 802.11ac (1x1) kablosuz; Bluetooth® özellikli Intel® 7265 802.11ac (2x2) kablosuz; Bluetooth® özellikli vPro olmayan Intel® 8260 802.11ac
(2x2) kablosuz6

Genişletme Yuvaları

2 M.2
(1 WLAN için M.2 2230 PCIe. 1 NVMe SSD için M.2 2280 PCIe)

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Harici: 1 USB 3.1 Type-C™ (şarj); 1 USB 3.1 Type-C™ (alternatif mod DP); 2 USB 3.1 Type-A (1 şarj); 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 birleşik kulaklık çıkışı/mikrofon girişi
Dahili: HP Slice Konektör (USB C veri hızları)

Giriş cihazı

HP USB Business İnce Klavye; HP Kablosuz Business İnce Klavye ve Fare7
HP USB 1000 dpi Lazer Fare; HP USB Fare7

Kullanılabilir Yazılımlar

HP kurumsal bilgisayarlar HP ePrint Driver, HP Sure Connect; HP Drive Encryption; HP Client Security; Defender dahil olmak üzere çeşitli yazılımlarla birlikte gönderilir. Önceden
yüklenmiş yazılımların tam listesi için lütfen bu ürünün özet belirtimler belgesine bakın.8,9,10

Güvenlik Yönetimi

Dinamik Koruma özellikli HP Sure Start; Active Health (kara kutu uçuş kaydedicisi); Infineon TPM SLB9670 (TPM 2.0/1.2); HP Çift Başlı Şifreli Kablo Kilidi Takımı (isteğe bağlı); Synaptic
Metallica Dokunmatik Parmak İzi Algılayıcısı (isteğe bağlı); HP UltraSlim Kablo Kilidi (isteğe bağlı)11

Güç

65 W (harici); 90 W (harici)12

Boyutlar

16,5 x 3,5 x 16,5 cm

Ağırlık

1,05 kg
(Sadece 1 HDD ile yapılandırılmıştır. Tam ağırlık yapılandırmaya göre değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur13

Garanti

Üç yıllık (3-3-3) sınırlı garanti ve servis hizmeti, üç yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarımı kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve
istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Anahtarlı Kablo Kilidi 10
mm

Ultra ince profilli dizüstü bilgisayarlar için özel olarak tasarlanan HP Ana Anahtarlı Kablo Kilidi 10 mm sayesinde dizüstü
bilgisayarınızı güvenli bir yüzeye kilitleyerek ofiste ve yoğun yerlerde güven altına alın.

HP 3D 256GB SATA Katı Hal
Sürücüsü

Etkileyici okuma/yazma performansı ve güvenilirliğinin yanı sıra mevcut SSD sürücülerden elde ettiğiniz aynı sağlam
performansı sunan 3D VNAND flash sürücü içeren HP 3D 256 GB SATA SSD1 ile, masaüstü bilgisayarınızın depolama
özelliklerini genişletin.

Ürün numarası: T1A62AA

Ürün numarası: N1M49AA

HP Mini Masaüstü 90w Güç
Kaynağı Takımı

HP Mini Masaüstü 90W Güç Kaynağı Takımıyla ek bir HP Mini Masaüstü adaptörünü yedekte bulundurun veya HP Mini
Masaüstü Bilgisayarınızı hareket halindeyken kullanın.1

HP 16GB SODIMM DDR4
Bellek

HP'nin düşük güç tüketimli, yüksek hızlı DDR4 bellekleriyle, HP İş Amaçlı Masaüstü Bilgisayarınızın yeteneklerini artırın,
sistem performansı ve uygulama yanıt sürelerini geliştirin.

HP Kablosuz İnce İş Klavyesi

2015 serisi HP İş Bilgisayarlarını tamamlamak üzere tasarlanan HP Kablosuz İnce İş Klavyesi ile kolay veri girişi yapmanın
ve kablosuz bağlantının keyfini çıkarın.

Ürün numarası: L4R65AA

Ürün numarası: P1N55AA

Ürün numarası: N3R88AA

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

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 5 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde HP Desteği alın.

Ürün numarası: U7899E
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Mesaj Altbilgileri
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 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem diskinin 36 GB'a kadar bir bölümü (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımı için ayrılmıştır.
3 Tüm modüller ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır. Kapaklar isteğe bağlıdır ve fabrika yapılandırması gerektirir.
4 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
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 işlevsellikleri, çalışabilmek için ek bir üçüncü taraf yazılımı gerektirir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunmayacağı, üçüncü taraf
yazılım sağlayıcılarına bağlıdır.
7 Dinamik Koruma özelliği BIOS'u izler ve her 15 dakikada bir düzeltir.
8 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
9 HP Touchpoint Manager uygulaması abonelik satın alınmasını gerektirir ve Android™, iOS ve Windows 7 veya daha yeni işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir,
kullanılabilirlik bilgisi için bkz. www.hp.com/touchpoint.
10 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.

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 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.
3 4 GB'ın üzerindeki belleği kullanabilmek için 64 bit işletim sistemi gerekir. Bellek modülleri en fazla 2133 MT/s veri aktarım hızlarını destekler; gerçek veri hızını sistemdeki yapılandırılmış işlemci belirler. Desteklenen bellek verisi hızları için işlemcinin belirtimlerine
bakın.
4 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem diskinin 36 GB'a kadar bir bölümü (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımı için ayrılmıştır.
5 Optik sürücüler, isteğe bağlı veya eklenti özelliklerdir.
6 Kablosuz kartlar, isteğe bağlı veya eklenti özellik olarak sunulur ve ayrı satın alınan kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerektirir. 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.
7 İsteğe bağlı veya eklenti özellikler
8 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).
9 HP Drive Encryption: Drive Encryption oturumu açılmadan önce veriler korunur. Bilgisayarın kapatılması veya uyku moduna alınması, Drive Encryption oturumundan çıkılmasına neden olur ve veri erişimini engeller.
10 Defender: Güncelleştirmeler için kayıt olunması ve internet bağlantısı gerekir.
11 Kablo kilidi takımı ve parmak izi okuyucusu isteğe bağlıdır ve ürün satın alınırken yapılandırılmalıdır.
12 Güç kaynağı isteğe bağlıdır ve ürün satın alınırken yapılandırılmalıdır.
13 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.
14 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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