Veri sayfası

HP EliteBook 735 G5 Dizüstü
Bilgisayar
Modern tasarım, güçlü özellikler.

Modern mobil profesyoneller için
tasarlanan HP EliteBook 735, bağlı
kalmanızı sağlayacak güçlü iş birliği
özelliklerinin yanında kurumsal düzeyde
güvenlik ve yönetilebilirlik sunuyor.

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

İncelikli tasarım
Ultra ince tasarım ve dar çerçeveli ultra parlak ekranda güçlü görüntüleme deneyimi, neredeyse her
türlü ışık ortamında rahatça çalışmanızı sağlar. İsteğe bağlı HP Thunderbolt Yerleştirme İstasyonu
G22 ile sahadan ofise hızlıca geçiş yapın.

Güvenli temeller üzerine kuruldu
HP'nin sunduğu kendi kendine onarım sağlayan, donanım zorlamalı ve yönetilebilir güvenlik
özellikleriyle bilgisayarınızı gelişmekte olan kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı koruyun. HP Sure
Start Gen43 ve HP Sure Click4, BIOS'tan tarayıcıya kadar bilgisayarınızı güven altına alır.

Kristal netliğinde işbirliği
HP Noise Cancellation gibi gelişmiş işbirliği teknolojileri sayesinde aramalar net ve temiz duyulur.
Üstten yüksek sesler veren hoparlörler zengin sesler üretir. Dışarıya bakan üçüncü mikrofon ve
işbirliği tuşları bilgisayar aramalarının üretken hale getirilmesini sağlar.
Windows 10 Pro1 ve HP'nin güçlü güvenlik, işbirliği ve bağlantı özellikleriyle gücünüzü gün boyu
koruyun.
Verimli bir şekilde güçlü, üst düzeyde güvenli ve güvenilir AMD Ryzen™ PRO işlemci5 ve Radeon™
grafik kartı ile işlerinizin üstesinden gelin.
HP Sure Click'in4 donanım destekli güvenliği ile bilgisayarınızı web siteleri, ekler, kötü amaçlı
yazılımlar, fidye yazılımları ve virüslerden korumaya yardım edin.
Kötü amaçlı izlemelerden koruma sağlamak üzere fiziksel bir kapağa sahip olan isteğe bağlı HP
Gizlilik Kamerası'nın6 sağladığı iç rahatlığı sayesinde başkalarının sizi izlediği konusunda endişe
duymayın.
BIOS'u otomatik olarak geri yükleyen HP Sure Start Gen45 çözümünün donanım zorlamalı, kendi
kendini onaran koruması sayesinde bilgisayarınızı koruyun.
HP Sure Run, kendi kendini onaran korumayı7 işletim sistemine genişleterek, kötü amaçlı yazılımlar
tarafından kapatılmaya çalışılsa bile önemli uygulamalarınız ve işlemlerinizin çalışmaya devam
etmesine yardım eder.
İsteğe bağlı parmak izi ve yüz tanıma8 dahil çok faktörlü kimlik doğrulamayla güvenliğinizi
güçlendirin.
Neredeyse her yerde bağlı kalmanızı sağlayan isteğe bağlı 4G LTE kategorisi9 kablosuz geniş bant
teknolojisi10 desteğiyle her yer iş yeriniz olabilir.
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HP EliteBook 735 G5 Dizüstü Bilgisayar Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro. 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 10 Home Single Language 64 1
FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi 5

8'inci Nesil AMD Ryzen™ PRO APU işlemci

Kullanılabilir İşlemciler 3,4,5

AMD Ryzen™ 7 PRO 2700U APU ile Radeon™ Vega Grafik Kartı (2,2 GHz temel frekans, 3,8 GHz'e kadar seri çekim frekansı, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); AMD Ryzen™
5 PRO 2500U APU ile Radeon™ Vega Grafik Kartı (2 GHz temel frekans, 3,6 GHz'e kadar seri çekim frekansı, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); AMD Ryzen™ 3 PRO 2300U
APU ile Radeon™ Vega Grafik Kartı (2 GHz temel frekans, 3,4 GHz'e kadar seri çekim frekansı, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)

Maksimum bellek

32 GB DDR4-2400 SDRAM 6
2400 MT/s hıza varan aktarım hızları. Her iki yuva da müşteri tarafından erişilebilir/yükseltilebilir. Çift kanallı belleği destekler.

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

256 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 7
128 GB en fazla 256 GB SATA SSD 7

Ekran

33,8 cm (13,3 inç) diyagonal FHD IPS eDP LED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran, Corning® Gorilla® Glass 3 ile doğrudan bağlantılı, 220 cd/m², %67 sRGB (1920
x 1080); HP Sure View Tümleşik Gizlilik Ekranı 33,8 cm (13,3 inç) diyagonal FHD IPS eDP + PSR yansıma önleyici LED arkadan aydınlatmalı, 300 cd/m², %100 sRGB
(1920 x 1080); 33,8 cm (13,3 inç) diyagonal FHD IPS eDP + PSR yansıma önleyici LED arkadan aydınlatmalı, 400 cd/m², %100 sRGB (1920 x 1080); 33,8 cm (13,3 inç)
diyagonal FHD IPS eDP yansıma önleyici LED arkadan aydınlatmalı, 220 cd/m², %67 sRGB (1920 x 1080) 12,14,15,38

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: AMD Radeon™ Vega Grafik Kartı

Ses

Bang & Olufsen, çift stereo hoparlör, tümleşik çok dizili mikrofon

Kablosuz teknolojileri

Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™ olmayan; Birleşik Realtek 802.11ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth®
4.2, vPro™ olmayan; HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G Mobil Geniş Bant; Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced 8,9,10
(Miracast sertifikalı aygıtlarla uyumludur.)

Genişletme yuvaları

1 harici SIM; 1 akıllı kart okuyucusu 14

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 AC güç kaynağı; 1 yerleştirme konektörü; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 RJ-45; 1 USB Type-C™ (şarj); 2 HDMI 3.1 Gen 1; 1 USB 2.0
(Kablolar dahil değildir.)

Giriş aygıtları

HP Premium İşbirliği Klavyesi, isteğe bağlı arkadan aydınlatmalı
Hafifçe vurma varsayılan olarak etkin çoklu dokunma hareketi destekli tıklama paneli
Ortam ışığı sensörü 14

İletişim

Realtek 10/100/1000 GbE 11

Kamera

HD kamera; HD IR web kamerası 12,13,14

Kullanılabilir Yazılımlar

Yerli Miracast desteği; HP LAN Koruması; HP Velocity; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Desteği; HP Recovery Manager; HP JumpStart; HP Support
Assistant; HP Gürültü Azaltma Yazılımı; HP PhoneWise; Office Satın Alın 10,16,17,18

Güvenlik yönetimi

Absolute Persistence modülü; HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock ve Otomatik DriveLock; HP Parmak İzi Sensörü; HP Password Manager; HP Secure Erase; Microsoft
Security Defender; Açılışta kimlik doğrulaması; Önyükleme kimlik doğrulaması; TPM 2.0 yerleşik güvenlik yongası, Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Sertifikalı) ile
birlikte gönderilir; HP Sure Click; HP SureStart Gen4; HP Wireless Wakeup; HP Client Security Gen4; RAID yapılandırmaları; HP Sure Recover; HP Sure Run
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

Yönetim özellikleri

HP Sürücü Paketleri; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen2; Ivanti Management
Suite; HP İşbirliği Klavyesi 19,20,21

Güç

HP Smart 45 W Harici AC güç adaptörü; HP Smart 45 W USB Type-C™ adaptörü; HP Smart 65 W Harici AC güç adaptörü; HP Smart 65 W USB Type-C™ adaptörü 34

Pil türü

HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 50 Wh Lityum iyon 33

Pil ömrü

11 saat 45 dakikaya kadar 32

Boyutlar

31,04 x 22,93 x 1,77 cm

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,33 kg (dokunmatik olmayan); En düşük ağırlık 1,51 kg (dokunmatik)
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı ve EPEAT® Gold tescilli 36

Çevre şartnameleri

Düşük halojen 37

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 EliteBook 735 G5 Dizüstü Bilgisayar
Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

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 Harici USB
DVD/RW sürücüyü bilgisayarınızda yer alan herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayarak1
optik ortamlarınız için anında okuma/yazma erişimi elde edin.
Ürün numarası: F2B56AA

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. HP'nin Smart 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.
Ürün numarası: H6Y89AA

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. 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.
Ürün numarası: T1A62AA

HP Kablosuz İşbirliği Klavyesi

Gelişmiş günlük ve işbirliği üretkenliği için yeniden tasarlanan, zarif HP Kablosuz İşbirliği
Klavyesi ile, Skype for Business® sesli ve görüntülü aramalarınızı1 hiç olmadığı kadar
kolaylaştırın ve çalışma alanınızı derli toplu tutun. Gelişmiş günlük ve işbirliği üretkenliği için
yeniden tasarlanan, zarif HP Kablosuz İşbirliği Klavyesi ile, Skype for Business® sesli ve
görüntülü aramalarınızı1 hiç olmadığı kadar kolaylaştırın ve çalışma alanınızı derli toplu tutun.
Ürün numarası: Z9N39AA

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: U4414E
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HP EliteBook 735 G5 Dizüstü Bilgisayar
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 Thunderbolt, 700 serisinde desteklenmemekte olup yalnızca USB-C'yi destekler.
3 HP Sure Start Gen5, AMD 8’inci nesil işlemcilere sahip HP EliteBook ürünlerde sunulmaktadır.
4 HP Sure Click, belirli HP platformlarda sunulmaktadır ve Internet Explorer, Google Chrome ve Chromium™ tarayıcıları desteklemektedir. Desteklenen ekler, salt okunur modundaki Office (Word, Excel, PowerPoint) ve PDF dosyalarını içerir.
Sunulan tüm uyumlu platformlar için http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW adresine bakın.
5 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. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir.
6 HP Gizlilik Kamerası yalnızca HD ya da IR kameraya sahip dokunmatik olmayan ekranlarda sunulmaktadır ve fabrikada yüklenmelidir.
7 HP Sure Run, Intel® ya da AMD® 8’inci nesil işlemcilere sahip HP Elite ürünlerde sunulmaktadır.
8 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
9 HP Client Security Manager için Windows ve 8’inci Nesil veya daha yeni AMD işlemciler gerekir.
10 İsteğe bağlı özellikler ayrı veya eklenti özellik olarak satılır. WWAN için ayrı satın alınacak bir hizmet sözleşmesi gerekir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. 4G LTE özelliği, tüm ürünlerde ve
tüm bölgelerde mevcut değildir.

Teknik Özellikler Altbilgileri
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. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz http://www.windows.com/.
3 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. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir.
4 İşlemci hızı, en yüksek performans modunu gösterir; işlemciler, pil optimizasyonu modunda daha düşük hızlarda çalışır.
5 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.
6 Bazı üçüncü taraf bellek modüllerinin endüstri standardı olmayan standartlara sahip olması nedeniyle uyumluluk elde etmek için HP markalı bellek kullanmanızı öneririz. Bellek hızlarını karıştırırsanız, sistem daha düşük bir bellek hızında
çalışacaktır.
7 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 30 GB’a kadar bir bölüm (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
8 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.
9 WWAN modülü isteğe bağlıdır ve ayrı satın alınan hizmet sözleşmesi gerektirir. Hizmet sağlayıcısından hizmetin bölgenizde verilip verilmediğini ve kapsamını öğrenin. Konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı olarak bağlantı
hızlarında farklılık görülebilir. 4G LTE özelliği, tüm ürünlerde ve tüm bölgelerde mevcut değildir.
10 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: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
11 "10/100/1000" veya "Gigabit" Ethernet terimi, Gigabit Ethernet için IEEE standart 802.3ab ile uyumluluğu gösterir ve 1 Gb/s gerçek çalıştırma hızı anlamına gelmez. Yüksek hızda iletim için bir Gigabit Ethernet sunucusuna ve ağ altyapısına
bağlantı gerekir.
12 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
13 İnternet erişimi gerekir.
14 Ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
15 Çözünürlükler, monitör özelliklerine ve çözünürlük ve renk derinliği ayarlarına bağlıdır.
16 HP ePrint Drive için HP web özellikli yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerekir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler, görüntü türleri ve diğer HP ePrint bilgileri için bkz www.hp.com/go/eprintcenter). Baskı süreleri ve
bağlantı hızları değişebilir.
17 HP Support Assistant için Windows ve internet erişimi gerekir.
18 HP PhoneWise İstemci yalnızca belirli platformlarda kullanılabilir. Desteklenen platformlar ve HP PhoneWise sistem gereksinimleri için bkz www.hp.com/go/HPPhoneWise.
19 HP Sürücü Paketleri önceden yüklü değildir ancak http://www.hp.com/go/clientmanagement adresinden indirilebilir.
20 HP Manageability Integration Kit http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html adresinden indirilebilir.
21 Ivanti Management Suite için abonelik gereklidir.
22 HP BIOSphere Gen4 özellikleri bilgisayarın platformuna ve yapılandırmalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Intel® veya AMD 8’inci nesil işlemciler gerekir.
23 Güvenli Silme, National Institute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88'de belirtilen yöntemler içindir. BIOS sürümü F.03 ve üzerine sahip Elite platformlarında desteklenmektedir.
24 Absolute uygulaması kapalı olarak gönderilir ve müşteri tarafından abonelik satın alınıp 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.
25 HP Client Security Suite Gen 4 için Windows ve Intel® veya AMD 8’inci nesil işlemciler gerekir.
26 HP Password Manager için Internet Explorer veya Chrome ya da FireFox gerekir. Bazı web siteleri ve uygulamalar desteklenmeyebilir. Kullanıcının eklentiyi internet tarayıcısında etkinleştirmesi veya izin vermesi gerekebilir.
27 HP Parmak İzi Sensörü ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
28 Güncelleştirmeler için Windows Defender Kaydı ve İnternet bağlantısı gerekir.
29 RAID yapılandırması isteğe bağlıdır ve ikinci bir sabit disk sürücü gerektirir.
30 HP Sure Click çoğu HP bilgisayarında sunulur ve Internet Explorer ile Chromium™ tarayıcıları destekler. Office ve Adobe Acrobat yüklü olduğunda desteklenen ekler, salt okunur moddaki Office (Word, Excel, PowerPoint) ve PDF dosyalarını
içerir.
31 HP Sure Start Gen4, 8’inci nesil Intel® veya AMD işlemcilerle donatılmış HP Elite ürünlerinde sunulmaktadır.
32 Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10 MM14 pil ömrü değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma
bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için www.bapco.com adresine bakın.
33 65W AC Adaptör ile HP Hızlı Şarjı destekler.
34 Kullanılabilirlik ülkeye göre değişir.
35 HP Care Pack'ler ayrı satılır. HP Care Pack'ler için hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi
için bkz www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek 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.
36 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için http://www.epeat.net adresine bakın. Güneş enerjisi üretme aksesuarları için www.hp.com/go/options adresinde bulunan HP'nin
üçüncü taraf seçenekler mağazasında jeneratör anahtar kelimesiyle arama yapın.
37 Harici güç kaynakları, güç kabloları, diğer kablolar ve çevre birimleri Düşük Halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edinilen servis parçaları Düşük Halojenli olmayabilir.
38 HP Sure View tümleşik gizlilik ekranı, satış sırasında yapılandırılması gereken isteğe bağlı bir özelliktir.
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