YENI NESIL BILGI
IŞLEM
HP Elite x3

TÜM AYGITLARI
BULUŞTURAN
TEK BIR AYGIT.

KESINTISIZ ÇALIŞMA

Dünyanın iş için geliştirilen ilk 3'ü 1 arada aygıtı
olan HP Elite x3 ile bir masaüstü bilgisayarın
gücüne ve üretkenliğine, bir tabletin çok

Hareket halindeyken başladığınız bir işi kaydetmeye, senkronize etmeye veya yeniden başlatmaya

yönlülüğüne ve üst düzey bir akıllı telefonun

gerek olmadan çalışma masanızda tam boyutlu bir ekran ve klavye ile tamamlayabildiğinizi bir

becerilerine avucunuzun içinde sahip olun.1

düşünün. İşte bu, HP Elite x3'ün gücü. Bu aygıt, tam anlamıyla sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için
Windows10 Mobile,3 Microsoft Continuum,4 ve HP Workspace5 çözümlerini buluşturur.

HP Workspace
Mobilitede bir devrim
HP Elite x3, cebinize sığan taşınabilir bir iş bilgisayarıdır; böylece
hareket halindeyken kolayca taşınabilir ve isteğe bağlı yerleştirme
istasyonu seçenekleri istediğiniz zaman daha büyük bir ekran,
klavye ve farenin sunduğu kolaylığı sağlar.2 Kişilere, uygulamalara
ve verilere daha kolay erişim sunan bu aygıt, ofiste veya ofis dışında
çalışmanın rahat ve pratik bir yoludur.

“İş yerlerinde mobiliteye doğru bir geçiş yaşadığımız bu
dönemde mobiliteyle bilgi işlemin birleşimi iş üretkenliğine
hız kazandıracak.”

DION WEISLER,
Başkan ve İcra Kurulu
Başkanı, HP Inc.

HP Elite x3, HP Workspace
uygulama sanallaştırma hizmeti
sayesinde işiniz için kritik
uygulamalara ve bilgilere kolayca
erişmenize olanak tanır. HP
Workspace, Elite x3 ile telefon
görüşmesi yapıyor olsanız bile
aynı anda birden fazla Windows
uygulamasını çalıştırabilir. Ve
aygıtı yerleştirme istasyonuna
taktığınızda daha büyük ekran ve
klavye sayesinde tam özellikli bir
masaüstü bilgisayar deneyimi elde
edebilirsiniz.

HP Elite x3

HP Elite x3
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İŞ IÇIN
TASARLANDI
Mobil çalışanlar için özel olarak
tasarlanan HP Elite x3, tepeden
tırnağa işlerinizin ilerlemesini
sağlamak amacıyla tasarlanan
özelliklerle donatılmıştır.

Dayanıklılık için üretildi

Sunuma hazır

HP Elite x3, MIL-STD-810G testlerini
geçmiştir ve toza ve suya karşı dayanıklılığı
gösteren IP67 derecesine sahiptir.7,8

Miracast teknolojisi uyumlu ekran ve
projektörlerle kablosuz bir şekilde
senkronizasyon sağlar.13

Güvenlik unutulmadı

Optimize edilmiş işbirliği

BASITLEŞTIRILMIŞ BT

Donanım ve yazılım şifreleme sayesinde
verilerinizin güven altında olmasını sağlar; iris
ve parmak izi tarayıcılar kimliğinizi doğrular.9

B&O PLAY, etkin gürültü önleme ve 8 MP ön
kamera net görüşmeler yapmanızı sağlar.

BT departmanları, genellikle çok sayıda işletim sistemi ve uygulama paketlerini içeren çok çeşitli

Tek bir aygıt, iki numara

Mükemmel resimler

masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan oluşan ve bazen bir kullanıcı için

İkili SIM kart yuvası özel ve profesyonel
konuları birbirinden ayrı tutmanızı sağlar.10

Gelişmiş 16MP kamera, sensörler ve optik
görüntü sabitleme özelliği göz alıcı fotoğraflar
çekmenizi sağlar.

Masaüstü bilgisayar performansı

Dakik olmak önemlidir

Qualcomm® Snapdragon™ 820 yonga seti,
4 GB sistem belleği, microSD kart ile 2 TB'a
genişletilebilen 64 GB depolama .11

Cortana, takviminizle entegre olarak uçuşlara ve
toplantılara zamanında yetişmenizi sağlar.

Güvenilir bağlantı

Hassas dokunmatik

Tümleşik 4G LTE özellikleri sayesinde Wi-Fi
erişim noktası aramanıza gerek yoktur.12

İnanılmaz hassas dokunmatik sürücü ekranda
gezinmeyi çok kolay hale getirir.

birden fazla aygıt barındıran filoları desteklemekte zorlanır. HP Elite x3, tüm bunları tek bir sistemle
değiştirmek için bir fırsat sunar. Ve bir Windows aygıtı olduğu için aygıtı desteklemek için gereken
deneyim ve altyapı halihazırda mevcuttur. Dahası, yeni kullanıcılar aşina oldukları Windows işletim
sistemi ve Windows 10 Mobil uygulamaları sayesinde hızla yetkin ve üretken hale gelecektir.

“HP Elite x3'ü işletmeler için eksiksiz bir
çözüm olarak tasarladık.”

6

MICHAEL PARK,
Başkan Yardımcısı ve Mobiliteden
Sorunlu Genel Müdür, HP Inc.
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YERLEŞTIRME ÇÖZÜMLERI
VE AKSESUARLARI

ÖNEMLİ BELİRTİMLER
İşlemci

Qualcomm® Snapdragon™ 820 İşlemci (2,15 GHz, 4 çekirdekli)

İşletim sistemi

Windows 10 Mobile3

İsteğe bağlı yerleştirme çözümleri e diğer aksesuarlar, HP Elite x3'e hem

Bellek

4 GB LPDDR4 SDRAM (kart üzerinde)

ofiste hem de hareket halindeyken esneklik ve işlevsellik kazandırır.14

Depolama

64 GB eMMC 5.115

Kablosuz

802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi ve Bluetooth® 4.0 LE birleşimi (Miracast desteği); NFC;
WWAN: Taşıyıcı toplama özelliğine sahip 2G/3G/4G, LTE-A, yalnızca GSM16, 17, 18

Bağlantı noktaları

Bir 3,5 mm 3 ve 4 kutuplu kulaklık jakı; 1 USB 3.0 Type-C™ konektör; Tek SIM'li
model (Nano-SIM) veya Çift SIM'li model (Çift Nano-SIM, İkili Bekleme); Yay pimleri

Ağırlık

194 g'dan (0,43 lb) başlar; ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Ses

2 stereo hoparlör (birinde kulaklık bulunur), 3 tümleşik çok yönlü gürültü önleyici
mikrofon, 1 harici mikrofon (kulaklık jakından), Snapdragon™ Audio+ desteği, B&O
PLAY Ses Sistemi

Ekran

15,13 cm diyagonal WQHD AMOLED 494PPI çoklu dokunmatik özellikli
(2560 x 1440)19

Skype Kurumsal onaylı

Evet20

Güvenlik özellikleri

İris tanıma ve parmak izi okuyucusu ile ikili biyometrik kimlik doğrulama; FIPS 1402 kriptografi; Qualcomm® işlemcide Secure Boot, 128 bit anahtarlı Birleştirilmiş
Resim Şifreleme, 256 bit şifreli Tam Disk Şifreleme, Geri dönmeyi önleme ve
fTPM 2.0 güvenliği bulunur; Windows 10 işletim sisteminde 128 şifreli Bitlocker
şifreleme ve Kurumsal sınıf VPN bulunur21

HP Elite x3 Masaüstü
Yerleştirme İstasyonu
masaüstü bilgisayar
deneyimi yaşamanız için
daha büyük bir ekrana,
klavyeye ve fareye
bağlantı sağlar.

HP Elite x3 Sert Kılıf
aygıtınızı günlük aşınma
ve yıpranmalardan korur.

HP Elite x3 Dizüstü Bilgisayar
Yerleştirme İstasyonu hareket
halindeyken üst düzey bir
dizüstü bilgisayar deneyimi elde
etmenizi ve Windows Continuum
uygulamasını
kullanmanızı sağlar.

HP Elite x3 Kablosuz Şarj
Aleti
prize takma derdi olmadan
pilinizi tazeler.

ÖDÜLLER VE YORUMLAR
Çok sayıda prestijli ödül ve inanılmaz olumlu yorumlar alan HP Elite x3,
endüstrinin uzmanları üzerinde güçlü bir izlenim bırakıyor.
HP Elite x3 Kırılmaz Cam
Ekran Koruyucu
Dokunmatik ekran
etkileşimini sürdürürken
maksimum ekran koruması
sağlar.

HP USB-C - VGA Adaptörü
ekranlara ve projektörlere
bağlantı sağlar.

“Bu aygıt, masaüstü
bilgisayarın geleceği
mi?”

“Cebinizdeki
masaüstü
bilgisayar”

“Güçlü bir iş
makinesi”

ÖNEMLİ BELİRTİMLER

ÇÖZÜMLER VE AKSESUARLAR
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Daha fazla bilgi için bkz.

hp.com/go/elitex3

İş arkadaşlarınızla
paylaşın

1. HP'nin Windows 10 Mobile işletim sistemi önceden yüklenmiş, MIL-STD 810G ve IP67 testlerinden geçirilmiş, isteğe bağlı yerleştirme istasyonunu kullanarak büyük ekranda sanallaştırılmış
kurumsal uygulamaları çalıştırma becerisine ve güvenlik için biyometrik çözüme sahip olan ve fablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar üretkenliği sunan mobil cihazlar üzerinde
11 Mayıs 2016 tarihli dahili analizlere dayanmaktadır. 2. İsteğe bağlı yerleştirme istasyonu gerekir ve ayrı satılır. Çevre birimler ayrı satılır. 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.
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. 4. Birden çok ekranda Continuum deneyimi için aşağıdaki aksesuarlardan biri gerekir: (1) Harici ekrana USB-C - DisplayPort bağlantısıyla Masaüstü Yerleştirme İstasyonu, (2) Dizüstü
Yerleştirme İstasyonunun tümleşik ekranına USB-C™ bağlantısıyla Dizüstü Yerleştirme İstasyonu; (3) Harici ekrana USB-C™ - DisplayPort, HDMI veya VGA bağlantısıyla donanım kilidi ya da
(4) Miracast özellikli harici ekran veya harici ekrana takılı Miracast donanım kilidi. Tüm yerleştirme istasyonları ve donanım kilitleri ayrı satılır. 5. HP Workspace aboneliği gerekir. Sanallaştırma
için kurumsal ağ üzerindeki kurumsal uygulama lisanslı olmalıdır. HP Elite x3 aygıtın, her biri ayrı veya bir çözüm paketinin parçası olarak satılan HP Elite x3 Masaüstü Yerleştirme İstasyonuna
veya HP Elite x3 Dizüstü Yerleştirme İstasyonuna bağlı olmasını gerektirir. 6. Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile ve OneNote dahildir. 7. MIL-STD 810G testleri ABD Savunma
Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. MIL-STD-810G test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın
garantisi değildir. MIL-STD 810G test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir. 8.
IP 67 test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. Test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı
HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir. 9. Parmak izi okuyucusu yakında sunulacak olan OTA güncelleştirmesine kadar etkin olmayacaktır. 10. Tek SIM kartlı modeller belirli
bölgelerde sunulur. 11. microSD kartlar ayrı satılır. Bu alan yetersiz olduğunda 2 TB'a kadar kapasite destekler. 12. WWAN için ayrı satın alınacak bir hizmet sözleşmesi gerekir. Servis
sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı hızlarında farklılık görülebilir. 4G LTE bazı
ürünlerde, bazı bölgelerde mevcut değildir. 13. Microsoft Miracast uyumlu ekran veya projektör gerekir. 14. Ayrı satılır. 15. Depolama sürücüleri için 1 GB = 1 milyar bayt, 1 TB = 1 trilyon
bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 8 GB'a kadar sistem disk alanı sistem kurtarma yazılımı için ayrılmıştır. 16. Tüm 802.11 kablosuz bağlantılar için kablosuz erişim noktası ve
internet hizmeti gerekir, ancak ürüne dahil değildir. Kullanılabilir 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. 17. WWAN için ayrı satın alınacak bir hizmet sözleşmesi
gerekir. Servis sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı hızlarında farklılık görülebilir.
4G LTE özelliği, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde mevcut değildir. 18. Miracast, bilgisayarınızı TV'lere, projektörlere ve Miracast teknolojisini destekleyen akış ortam yürütücülerine yansıtmak
için kullanabileceğiniz kablosuz bir teknolojidir. Miracast teknolojisini, bilgisayarınızda yaptıklarınızı paylaşmak veya bir slayt gösterisi sunmak için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.
windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen. 19. WQHD görüntüleri görüntüleyebilmek için WQHD içerik gerekir. 20. Skype Kurumsal aboneliği gerekir. 21. Windows 10
Mobile için Parmak İzi Okuyucusu yazılım güncelleştirmesi gerekir ve gelecekte sunulması planlanmaktadır.
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