Veri sayfası

HP ProBook 430 G4 Dizüstü Bilgisayar
İşiniz için gerekli donanıma sahip
HP ProBook 430 bilgisayarın ince,
hafif, sağlam tasarımı mobil çalışan
profesyonellere hareket halindeyken
üretken olmaları için gereken güçlü
araçları sunar. Üretkenlik için donatılan
bu ProBook, günümüzün mobil çalışan
işgücü için gereken performans ve
güvenlik özelliklerini sunar.

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.
● Windows 10 Pro1

Taşınabilirlik için tasarlanmış

● Yeni asteroid gümüş tasarıma sahip 33,8 cm (13,3-inç) diyagonal HP ProBook 430 ile seyahat ederken tarzınızı koruyun. MIL-STD
810G testlerinden geçebilecek şekilde tasarlanan ve alüminyum takviyeli klavye ile üretilen bir PC ile güne güvenle başlayın2.

Güçlü işlemci

● 7. Nesil Intel® Core™ işlemciler3 ve ihtiyaçlarınıza uygun çok sayıda HDD ve SSD sürücüsü seçenekleriyle projelerin üstesinden
gelin.

Verileri ve aygıtları koruma altına alın

● HP BIOSphere4 tasarımı özelliğinin yanı sıra yerleşik TPM ve isteğe bağlı parmak izi okuyucu gibi kapsamlı güvenlik özellikleriyle
önemli verilerinizi koruma altına alın.

Sürükleyici deneyim

● HP ProBook 430 bilgisayarın uzun pil ömrünün yanı sıra HP Ses Güçlendirme, HP Gürültü Önleme ve etkileyici bir görüntü ve ses
deneyimi sunmak üzere tasarlanan FHD ekran6 ve HD dokunmatik ekran 6 gibi özellikleriyle zengin kullanıcı deneyiminin keyfini
çıkarın.

Özellikler

● Her koşulda üretkenliğinizi koruyun. Windows 10 Pro1 işletim sisteminin yeni özelliklerini ince, hafif, isteğe bağlı dokunmatik6 HP
ProBook 430 ile keşfedin.
● MIL-STD 810G testlerinden geçebilecek şekilde tasarlanan ProBook ile iş yükünün altından kalkın2.
● HP Gürültü Önleme Yazılımı ile, klavye tıklamaları dahil ortam seslerini bastırın.
● HP Ses Güçlendirme sayesinde hoparlörlerinizden harika ses elde edin.
● TPM 2.0 yerleşik güvenlik sayesinde önemli verileriniz donanım tabanlı şifreleme tuşlarıyla koruma altında olur.
● Sıvı dökülmelerine dayanıklı isteğe bağlı arkadan aydınlatmalı5 HP Premium klavye ProBook bilgisayarınızı sıvı dökülmelerine
karşı korur.
● Aygıtın genel durumunu ve güvenlik politikasının uygulanıp uygulanmadığını takip ederek sürprizlerden kaçının. HP Touchpoint
Manager sayesinde, BT aygıtların işlevsel kalması ve çalışanların üretkenliklerini koruması için riskleri hızla ele alabilir6.
● HP BIOSphere aygıt yazılımı ekosistemi'nin tamamen entegre otomatik özellikleriyle verimliliğiniz daha yüksek, gereksiz harcanan
zamanınız da daha az olacak. Bilgisayarlarınız, otomatik güncellemeler ve güvenlik denetimleriyle ekstra korumaya sahip olur.4

Veri sayfası

HP ProBook 430 G4 Dizüstü Bilgisayar
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 10 Home 641
FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi2,17

7. Nesil Intel® Core™ i3 işlemci; 7. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci; 7. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler2,17

Intel® Core™ i7-7500U ile Intel HD Grafik Kartı 620 (2,7 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,5 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-7300U ile Intel HD Grafik
Kartı 620 (2,6 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,5 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-7200U ile Intel HD Grafik Kartı 620 (2,5 GHz, Intel Turbo Boost
Teknolojisi ile 3,1 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i3-7100U ile Intel HD Grafik Kartı 620 (2,4 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Pentium® 4415U ile Intel®
HD Grafik Kartı (2,3 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Celeron® 3865U ile Intel® HD Grafik Kartı (1,8 GHz, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)
(Microsoft’un destek politikası uyarınca HP, Intel ve AMD 7’nci nesil ve üzeri işlemcilerle yapılandırılmış ürünlerde Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez veya Windows 8 veya Windows 7
sürücülerini http://www.support.hp.com adresinde sunmaz.)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 16 GB DDR4-2133 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 2133 MT/sn. aktarım hızları. Her iki yuva da müşteri tarafından erişilebilir/yükseltilebilir. Çift kanallı belleği destekler.

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

En fazla 500 GB SATA HD (7200 rpm)3
500 GB En fazla 1 TB SATA HD (5400 rpm)3
128 GB En fazla 256 GB M.2 SATA TLC SSD3
En fazla 500 GB 3

Flash önbelleği

8 GB

Optik Depolama

İsteğe bağlı harici4
(Harici USB Sürücüsü CD/DVD R/RW desteği)

Ekran

33,8 cm (13,3") diyagonal HD yansımasız arkadan aydınlatmalı LED (1366 x 768); 33,8 cm (13,3") diyagonal FHD yansımasız arkadan aydınlatmalı LED (1920 x 1080); 33,8 cm
(13,3") diyagonal HD dokunmatik ekran (1366 x 768)7

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 620
(Tümleşik grafik kartı işlemciye bağlıdır)

Ses

Entegre stereo hoparlörler; Birleşik kulaklık/mikrofon jakı; Entegre mikrofon

Kablosuz Teknolojileri

HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G Mobil Geniş Bant; Birleşik Realtek 802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth® 4.0; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 3168 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi ve Bluetooth® 4.2
Birleşimi; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi (vPro değil); Intel® Çift Bant Kablosuz-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve
Bluetooth® 4.2 Birleşimi (vPro değil)4,5,6

İletişim

Realtek Ethernet (10/100/1000)

Genişletme Yuvaları

1 çok biçimli dijital ortam okuyucu
(SD, SDHC, SDXC desteği)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 2.0 (güç bağlantı noktası); 1 USB 3.0; 1 USB 3.0 Type-C™ bağlantı noktası; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 VGA; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 AC güç kaynağı

Giriş cihazı

HP Premium Klavye; Tam boyutlu çiklet tarzı klavye; Sıvı dökülmesine karşı dayanıklı; İşlev tuşları
Fabrika ayarı olarak seçili tıklama ile çok dokunuşlu hareketlere sahip, 3 parmak hareketlerine duyarlı fare

Web kamerası

720p HD web kamerası7,8

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; Skype Kurumsal için onaylıdır; HP Mobile Connect; HP ePrint Driver; Absolute Persistence Modülü; HP SoftPaq İndirme Yöneticisi; HP 3D DriveGuard; HP Kurtarma
Yöneticisi; HP Support Assistant; HP Sure Connect; HP Touchpoint Manager; CyberLink Power2Go; CyberLink Power Media Player10,11,12

Güvenlik Yönetimi

HP Parmak İzi Okuyucusu; HP Drive Encryption; Güvenlik kilidi yuvası; Ön Yükleme Doğrulaması; HP Security Manager; TPM 2,0 (1.2 isteğe bağlı)

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
HP 3 hücreli, 48 Wh Uzun Ömürlü Lityum İyon14
16 saate kadar16

Boyutlar

33 x 23,35 x 1,98 cm (dokunmatik değil); 33,02 x 23,38 x 2,13 cm (dokunmatik)

Ağırlık

1,49 kg'dan başlayan ağırlık
(En düşük ağırlık yapılandırması. Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir. Bkz: QuickSpecs.)

Ürün rengi

13

Çevre koruma

Düşük halojen13

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Gold

Geliştirme Çözümleri

14

Garanti

1 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti
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HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
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 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 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 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: T1A62AA

Ürün numarası: H5M91AA

Ürün numarası: H6Y89AA

HP 3 yıllık Dizüstü
Bilgisayarlar için Sonraki İş
Günü Yerinde Donanım
Desteği

Sorun uzaktan çözülemezse, HP onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş günü yerinde donanım desteği alın.

Ürün numarası: UK703E
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HP, Windows 10 Pro 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. 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.windows.com.
2 MIL-STD 810G testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gerekliliklerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performans için bir garanti değildir. MIL STD test
koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
3 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. Intelʼin numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
4 HP BIOSphere özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
6 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 bilgisi için bkz. www.hp.com/touchpoint.
Touchpoint Manager için abonelik satın alınması gerekir. BIOS hata kodlarının yalnızca HP için bant dışı Silinmesi, Kilitlenmesi, Kilidin Kaldırılması ve raporlanması belirli HP EliteBook bilgisayarlarda sunulmaktadır ve belirli HP Elite x2 aygıtlarında internet bağlantısı
ile S3/Uyku, S4/Hazırda Bekleme ve S5/Yazılım Yoluyla Kapatma güç modlarında Intel® vPro™ teknolojisi ile işlevlerinin olması gerekir. SATA sürücüleri silinmiştir. Sürücü şifrelemenin etkin olduğu Kendi Kendini Şifreleyen Sürücülerin uzaktan silinmesi
desteklenmez. Bazı özellikler için Pro abonelik gerekir.
5 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.

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 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.windows.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 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 30 GB'a kadar (Windows 10 için) sistem disk alanı ayrılmıştır.
4 Ayrı olarak isteğe bağlı özellik olarak satılır.
5 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı olarak satılır. 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.
6 Mobil Geniş bant için ayrı satın alınacak bir hizmet sözleşmesi gerekir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Bağlantı hızları konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. 4G LTE
özelliği, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde mevcut değildir.
7 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
8 Internet erişimi gereklidir.
10 HP Mobile Connect yalnızca WWAN özellikli önceden yapılandırılmış aygıtlar için sunulur. Sunulduğu coğrafi bölgeler için bkz www.hp.com/go/mobileconnect.
11 HP web özellikli yazıcı için 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/eprintcenter).
12 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 bkz: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete, Absolute Software tarafından sunulan isteğe bağlı bir
yazılımdır. Kullanılırsa, Kurtarma Garantisi geçersiz olur. Data Delete hizmetini kullanmak için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir ya da birden çok RSA SecurID belirteci satın
almaları gerekir.
13 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
14 Pil dahilidir ve müşteri tarafından değiştirilemez.
15 CyberLink Power Media Player yalnızca optik sürücü ile kullanılabilir.
16 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.
17 NOT: Microsoft’un destek politikası uyarınca HP, Intel ve AMD 7’nci nesil ve üzeri işlemcilerle yapılandırılmış ürünlerde Windows 8 veya Windows 7 işletim sistemlerini desteklemez veya Windows 8 veya Windows 7 sürücülerini http://www.support.hp.com
adresinde sunmaz.
18 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz www.epeat.net. Güneş enerjisi aksesuarları için www.hp.com/go/options adresindeki HP'nin üçüncü taraf seçeneklerinin sunulduğu mağazasına
bakın.

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