
Adatlap

HP ProDesk 400 G7 kis helyigényű
számítógép
Megbízható, azonnali bővítési lehetőségek növekvő vállalkozása
számára

A modern munkahelyek igényeihez tervezett,
kis helyigényű és megbízható HP ProDesk
400 a vállalkozással együtt növelhető
teljesítményt és erőteljes biztonsági
szolgáltatásokat nyújt.

*A termékfotó eltérhet a valóságos terméktől

A HP a Windows 11 Pro vállalati verziót
ajánlja

Hatékony kiegészítők
A nagy teljesítményű 10. generációs Intel® Core™ processzornak,  valamint az opcionális Intel® Optane™
memóriának H10,  az SSD meghajtónak  és az akár 64 GB DDR4-memóriának  köszönhetően egész nap
hatékonyan dolgozhat.

Bővítések, amelyek tovább növelik befektetésének értékét
A megoldás olyan bővítési lehetőségeket biztosít, amelyekkel meghosszabbíthatja számítógépe élettartamát. A
HP ProDesk 400 SFF két rekesszel és két bővítőhellyel (tárolási és WLAN M.2 bővítőhelyekkel) rendelkezik,
valamint kongurálható portokkal a perifériaeszközökhöz.

Beépített biztonság
A HP Sure Sense mélytanulásos mesterséges intelligenciával támogatott fejlett védelmet használ a még soha
nem látott fenyegetések elleni védelemhez. Behatolásérzékelő és integrált kiegészítő kábelzár védi a vezetékes
egerét és billentyűzetét a lopás ellen.

Bevált és tettre kész
Ezt a megbízható számítógépet úgy tervezték, hogy megfeleljen a MIL-STD 810G tesztnek  és a 120 000 órás
HP Total Test Process tesztelésnek is.  Az opcionális porszűrő  csökkenti a levegőben szálló részecskék
bejutásának mértékét, ezzel megnöveli a számítógép élettartamát.

Támogassa a fenntarthatóbb termékek létrehozása és használata iránti elkötelezettségünket. A hatékony
tápellátás, az óceánok felé tartó műanyagok használata a hangszóróházban, valamint a formázott papírpépből
készült csomagolás segít csökkenteni a környezetre gyakorolt hatást.
A hagyományos víruskeresők nem mindig ismerik fel az új támadásokat. A HP Sure Sense mélytanulásos
mesterséges intelligenciával azonosítja és helyezi karanténba az új típusú támadásokat, így megelőzi a gép
vírussal való megfertőződését.
Egyszerűbb biztonság számítógépének. A HP Client Security Manager Gen6 segítségével egyetlen helyen
beállíthatja és kezelheti az olyan hatékony biztonsági szolgáltatásokat, mint a HP SpareKey és a HP Password
Manager.
A HP BIOSphere Gen6 rmware-szintű automatizálásával hatékonyan, minimális állásidővel dolgozhat. Az
automatikus frissítések és biztonsági ellenőrzések további védelmet nyújtanak a számítógépeknek.
A HP Manageability Integration Kit használatával felgyorsíthatja a rendszerképek létrehozását, valamint a
hardverek, a BIOS és a biztonság felügyeletét a Microsoft System Center Conguration Manager segítségével.
Az IT vezetők a HP Image Assistanttal gyors segítséget tudnak nyújtani az egyéni Windows-rendszerképek
létrehozásához, javításához és védelméhez.
A HP Sure Click hardveresen érvényesített biztonságot kínál, védve számítógépét a webhelyektől, írásvédett
Microsoft Office- és PDF-mellékletektől, kártevőktől, zsarolószoftverektől és vírusoktól.
Az összesen kilenc USB-portnak, az akár három HP kijelző csatlakoztatását lehetővé tevő opcionális portoknak
és az opcionális Bluetooth®-csatlakozásnak köszönhetően a HP ProDesk 400 SFF irodai eszközei központjává
válhat.
Beépített önkiszolgáló súgóeszközként a HP Support Assistant választ kínál az általános támogatási
kérdésekre. Már a számítógép beüzemeléskor használatra készen áll, automatikusan frissül, és az eszközön
keresztül közvetlenül kapcsolatba lehet lépni a HP ügyfélszolgálatával.
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HP ProDesk 400 G7 kis helyigényű számítógép Specikációk táblázata

*A termékfotó eltérhet a valóságos terméktől

Elérhető operációs rendszerek

Windows 11 Pro
Windows 11 Home – a HP a Windows 11 Pro vállalati verziót ajánlja
Windows 11 Home Single Language – a HP a Windows 11 Pro vállalati verziót ajánlja
FreeDOS
(A készülék a Windows 10 rendszerrel van ellátva, és ingyenes Windows 11-frissítés vagy előre telepített Windows 11 jár hozzá. A frissítés időpontja készülékenként
eltér. A funkciók és az alkalmazás elérhetősége régiónként változhat. Egyes funkciók csak a megfelelő hardveren működnek (további információkért lásd a Windows
11 specikációit).)

Processzorcsalád 10. generációs Intel® Core™ i3 processzor; 10. generációs Intel® Core™ i5 processzor; 10. generációs Intel® Core™ i7 processzor; Intel® Pentium® processzor

Elérhető processzorok

Intel® Core™ i3-10100 Intel® UHD Graphics 630 grakus vezérlővel (3,6 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 4,3 GHz, 6 MB L3 gyorsítótár, 4
mag); Intel® Core™ i5-10400 Intel® UHD Graphics 630 grakus vezérlővel (2,9 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 4,3 GHz, 12 MB L3
gyorsítótár, 6 mag); Intel® Core™ i5-10500 Intel® UHD Graphics 630 grakus vezérlővel (3,1 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 4,5 GHz,
12 MB L3 gyorsítótár, 6 mag); Intel® Core™ i7-10700 Intel® UHD Graphics 630 grakus vezérlővel (2,9 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár
4,8 GHz, 16 MB L3 gyorsítótár, 8 mag), Intel® vPro®-támogatással; Intel® Pentium® Gold G6400 Intel® UHD Graphics 610 grakus vezérlővel (4,0 GHz-es
alapfrekvencia, 4 MB L3 gyorsítótár, 2 mag)

Lapkakészlet Intel® Q470

Helyigény Kis helyigényű kialakítás

Maximális memória
32 GB DDR4-2666 SDRAM; 32 GB DDR4-3200 SDRAM 
Akár 2666 MT/s átviteli sebesség Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ i3 és Intel® Core™ i5 processzorokhoz. Akár 2933 MT/s átviteli sebesség Intel® Core™ i7
processzorokhoz

Memória bővítőhelyek 2 DIMM

Belső tárolókapacitás

500 GB legfeljebb 2 TB SATA HDD
256 GB legfeljebb 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
128 GB legfeljebb 1 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
256 GB Intel® Optane™ memória H10 és SSD
16 GB NVMe™ Intel® Optane™ memória a tárolás felgyorsítása érdekében

Optikai meghajtó HP 9,5 mm-es vékony DVD-író  (##opticaldriveavailnote##)

Elérhető grakus kártya Integrált: Intel® UHD Graphics 610; Intel® UHD Graphics 630
Különálló: AMD Radeon™ R7 430 grakus vezérlő (2 GB dedikált GDDR5)

Hang Realtek ALC3205 kodek, 2 W-os belső hangszóró, univerzális audiocsatlakozó, kombinált mikrofon-/fejhallgató-csatlakozó

Bővítőhelyek 1 M.2 2230; 1 M.2 2280; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16; 1 SD 4.0 memóriakártya-olvasó  (1 M.2 2230 WLAN- vagy tárterület-bővítőhely és 1 M.2 2280 tárterület-
bővítőhely.)

Portok és csatlakozók

Elöl: 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 2 SuperSpeed USB Type-A, 10 Gb/s jelátviteli sebesség; 2 USB Type-A, 480 Mb/s jelátviteli sebesség ;
Hátul: 1 hangkimenet; 1 tápcsatlakozó; 1 RJ-45; 1 HDMI 1.4; 3 SuperSpeed USB Type-A, 5 Gb/s jelátviteli sebesség; 1 DisplayPort™ 1.4; 2 USB Type-A, 480 Mb/s
jelátviteli sebesség ;
Opcionális portok: Bővítőkártya – az alábbi lehetőségek közül választhat: 4 db soros, kombinált soros és PS/2-portok vagy párhuzamos; Flex IO-port – az alábbi
lehetőségek közül választhat: DisplayPort™ 1.4, VGA, HDMI 2.0, soros, SuperSpeed USB Type-C® 10 Gb/s jelátviteli sebesség (alternatív üzemmódú DisplayPort™),
Dual SuperSpeed USB Type-A, 5 Gb/s jelátviteli sebesség

Bemeneti eszközök HP USB-s vezetékes billentyűzet; HP vezetékes asztali 320K billentyűzet; HP Business vékony, intelligens kártyával rendelkező CCID USB-billentyűzet ; HP optikai
USB-egér; HP vezetékes asztali 320M egér ;

Kommunikáció LAN: Intel® I210-T1 PCIe® GbE; Intel® I219LM GbE ; WLAN: Kombinált Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) és Bluetooth® 5.1 M.2, nem vPro® ;

Meghajtórekeszek Egy 3,5 hüvelykes HDD, felváltható két 2,5 hüvelykes HDD-vel Caddy használatával 

Környezeti Működés közbeni hőmérséklet: 5–35°C;
Üzemi páratartalom: 5–90% relatív páratartalom;

Szoftver HP Noise Cancellation zajszűrő szoftver; HP Support Assistant; Office vásárlása (külön vásárolható meg); HP JumpStarts; HP asztali támogatási segédprogramok;
Xerox® DocuShare® 90 napos ingyenes próbaverzió; 

Elérhető szoftver A HP Smart támogatása

Biztonságfelügyelet

Bekapcsolási jelszó (BIOS rendszeren keresztül); SATA-port letiltása (BIOS rendszeren keresztül); Beállítási jelszó (BIOS rendszeren keresztül); Lakatok és
kábelzáreszközök támogatása a házon; USB engedélyezése/letiltása (BIOS rendszeren keresztül); Soros port engedélyezése/letiltása (BIOS rendszeren keresztül); HP
Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock és automatikus DriveLock; Trusted Platform Module TPM 2.0 beágyazott biztonsági lapka Windows 10
operációs rendszerekhez (Common Criteria EAL4+ tanúsítvánnyal rendelkezik); HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6;

Felügyeletei funkciók HP BIOS Cong Utility (letöltés); HP Client Catalog (letöltés); HP illesztőprogram-csomagok (letöltés); HP System Software Manager (letöltés); HP Cloud Recovery; HP
Management Integration Kit for Microsoft System Center Conguration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5

Tápellátás 210 W-os belső tápegység, akár 92%-os hatásfokú, aktív PFC

Méretek 27 x 9,5 x 30,3 cm

Tömeg 3,9 kg; (A súly a kongurációtól függ)

Ökocímkék ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® 2019 minősítés, ha elérhető

Jótállás 1 éves (1-1-0) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás, amely tartalmazza az alkatrészek és a munkavégzés biztosítását is. A használati feltételek országonként
eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek érvényesek.
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HP ProDesk 400 G7 kis helyigényű számítógép

Kiegészítők és szolgáltatások (nem tartozék)

HP 3 éves, következő munkanapi,
helyszíni hardvertámogatás asztali
számítógépekhez

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő munkanapi
helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.
Termékszám: U6578E
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HP ProDesk 400 G7 kis helyigényű számítógép
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
 A többmagos technológia célja egyes szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások

munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkongurációtól függően változhat. Az Intel számozása, márkajelzése és/vagy elnevezése nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
 Az Intel® Optane™ memóriaalapú rendszergyorsítás nem helyettesíti vagy növeli a rendszer DRAM-ját. 8. generációs vagy újabb Intel® Core™ processzort, az Intel® Optane™ technológiát támogató BIOS-verziót, 64 bites Windows 10-et és Intel® Rapid Storage

Technology (Intel® RST) illesztőprogramot igényel. 4. Külön vagy opcionális tartozékként vásárolható meg.
 Külön vagy választható funkcióként vásárolható meg.
 A HP Sure Sense használatához Windows 10 szükséges.
 A MIL-STD tesztelés célja nem a rendszer honvédelmi vagy katonai célokra való alkalmasságának a bizonyítása. A teszteredmények nem szavatolják a jövőbeli teljesítményt ezen tesztelési feltételek mellett. Véletlen sérülés esetén a HP baleseti kár ellen köthető

opcionális Care Pack csomagja szükséges.
 A HP Total Test Process tesztelés nem szavatolja a jövőbeli teljesítményt ezen tesztelési feltételek mellett. Véletlen sérülés esetén a HP baleseti kár elleni opcionális Care Pack csomagja szükséges.
 A hangszóróház 5%-ban óceánok felé tartó műanyagból készül.
 A HP Client Security Manager Gen6 szoftverhez Windows rendszer szükséges, és csak bizonyos HP Elite és Pro számítógépeken érhető el.
 A HP BIOSphere Gen6 csak bizonyos HP Pro és Elite számítógépeken érhető el. A funkciók a platformtól és a kongurációtól függően változhatnak.
 A HP Manageability Integration Kit a http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html webhelyről tölthető le.
 A HP Sure Click használatához Windows 10 Pro vagy Enterprise szükséges. További részletek: https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
 Akár három videokimenet is támogatott két szabványos videocsatlakozóval és egy opcionális videoport-csatlakozóval, amely a következők bármelyike lehet: DisplayPort™ 1.2, HDMI 2.0, VGA vagy USB Type-C® kijelzőkimenettel.
 A futtatásához Windows és internet-hozzáférés szükséges.

Műszaki specikációkra vonatkozó lábjegyzetek
 Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést

igényelhetnek. A Windows frissítése és engedélyezése automatikusan történik. Nagy sebességű internet-hozzáférés és Microsoft-ók szükséges. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények vonatkozhatnak a frissítésekre. További
részletek: http://www.windows.com.
 A memóriamodulok akár 2666 MT/s adatátviteli sebességet is támogatnak. A tényleges sebességet a rendszer kongurált processzora határozza meg. A memóriák esetén a támogatott adatátviteli sebességeket lásd a processzor műszaki adatai között.
 Minden memóriahely elérhető/bővíthető az ügyfél által.
 Merevlemez-meghajtók és SSD meghajtók esetében, 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A rendszer-helyreállítási szoftver számára legfeljebb 36 GB terület van lefoglalva a merevlemezen (Windows rendszer

esetén).
 Külön vagy opcionális tartozékként vásárolható meg. A Blu-ray miatt a lemezzel, a digitális kapcsolattal, a kompatibilitással és/vagy a teljesítménnyel kapcsolatos problémák jelentkezhetnek, amelyek nem minősülnek a termék hibájának. A hibamentes lejátszás

nem minden rendszer esetében szavatolt. Előfordulhat, hogy egyes Blu-ray-lmek lejátszásához DVI vagy HDMI digitális csatlakozás, a kijelző esetében pedig HDCP-támogatás szükséges. A számítógépen nem lehet HD-DVD-lemezen tárolt lmeket lejátszani. A
szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak másolása tilos.
 A kis helyigényű számítógép kongurálható (1) 3,5 hüvelykes vagy (2) 2,5 hüvelykes belső tárolómeghajtóval is (a 2,5 hüvelykes meghajtóhoz adapter szükséges).
 A 2,5 hüvelykes meghajtóhoz olyan adapter szükséges, amelyet csak akkor lehet megvásárolni, ha a számítógépet gyárilag 2,5 hüvelykes meghajtóval kongurálják.
 Az Intel® Optane™ memóriaalapú rendszergyorsítás nem helyettesíti vagy növeli a rendszer DRAM-ját. 8. generációs vagy újabb Intel® Core™ processzort, az Intel® Optane™ technológiát támogató BIOS-verziót, 64 bites Windows 10-et és Intel® Rapid Storage

Technology (Intel® RST) illesztőprogramot igényel.
 Az Intel® Optane™ memória külön vásárolható meg. Az Intel® Optane™ memóriaalapú rendszergyorsítás nem helyettesíti vagy növeli a rendszer DRAM-ját. HP kereskedelmi szintű teljesítményt nyújtó asztali gépeken és noteszgépeken, valamint bizonyos HP

munkaállomásokon (HP Z240 torony/kis helyigényű, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 és 17 G5) érhető el. Használatához a következőkre van szükség: SATA HDD, 7. generációs vagy újabb Intel® Core™ processzor vagy Intel® Xeon® processzor, E3-1200 V6 vagy újabb
termékcsalád, Intel® Optane™ technológiát támogató BIOS-verzió, 1703-as vagy újabb verziójú Windows 10, M.2 típusú 2280-S1-B-M csatlakozó PCH Remapped PCIe vezérlőn, valamint x2 vagy x4 sávos konguráció az NVMe™ Spec 1.1 technológiát, illetve az Intel®
Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5-ös illesztőprogramját támogató B-M kulcsokkal.

 5 az 1-ben csatlakozóval ellátott SD 4.0 SD-, SDXC-, SDHC-, UHS-I- és UHS-II-támogatással. Külön vagy opcionális szolgáltatásként vásárolható meg.
 Intel® I210-T1 PCIe® GbE: Külön vagy opcionális szolgáltatásként vásárolható meg, amely nem minden esetben és mindenhol érhető el.
 Vezeték nélküli hozzáférési pont és internetkapcsolat szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott. A Wi-Fi 5 (802.11 ac) visszamenőlegesen kompatibilis a korábbi 802.11-specikációkkal.
Az elérhetőség országonként változhat.
 HP Support Assistant: A futtatásához Windows rendszer és internet-hozzáférés szükséges.
 HP illesztőprogram-csomagok: Nincs előre telepítve, de letölthető a http://www.hp.com/go/clientmanagement webhelyről.
 A HP Manageability Integration Kit a http://www.hp.com/go/clientmanagement webhelyről tölthető le.
 A HP Cloud Recovery az Intel® vagy AMD processzorokkal felszerelt HP Elite és Pro számítógépeken és laptopokon érhető el. Használatához nyílt, vezetékes hálózati kapcsolat szükséges. Megjegyzés: Használat előtt az adatvesztés elkerülése érdekében készítsen

biztonsági másolatot a fontos fájlokról, adatokról, fényképekről, videókról és egyéb tartalmakról. Részletek: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
 A HP BIOSphere Gen6 csak bizonyos HP Pro és Elite számítógépeken érhető el. A funkciók a platformtól és a kongurációtól függően változhatnak.
 A Secure Erase a National Institute of Standards and Technology 800-88-as speciális kiadványában leírt „Clear” tisztítási módszerrel használható. A HP Secure Erase nem támogatja az Intel® Optane™ technológiát használó platformokat.
 A HP Sure Click használatához Windows 10 Pro vagy Enterprise szükséges. További részletek: https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
 A HP Client Security Manager Gen6 szoftverhez Windows rendszer szükséges, és csak bizonyos HP Elite és Pro számítógépeken érhető el.
 A HP Sure Sense használatához Windows 10 Pro vagy Enterprise szükséges.
 A Storage Drivelock öntitkosítás vagy Optane™ alapú tárolás esetén nem működik.
 Az egyesült államokbeli EPEAT® regisztráció alapján az IEEE 1680.1-2018 EPEAT® szabványnak megfelelően. Az állapot országonként eltér. További információért látogasson el a www.epeat.net webhelyre.
 A termék nem támogatja a Windows 8 és Windows 7 szoftvert. A Microsoft támogatási irányelvének megfelelően a HP nem támogatja a Windows 8 és a Windows 7 operációs rendszert az Intel® és a 7. generációs vagy újabb AMD processzorral kongurált

termékeken, illetve nem biztosít illesztőprogramokat Windows 8 vagy Windows 7 rendszerhez a http://www.support.hp.com webhelyen.
 A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások

munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkongurációtól függően változhat. Az Intel számozása, márkajelzése és/vagy elnevezése nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
 Az Intel® Turbo Boost technológia Intel Turbo Boost-kompatibilis processzorral rendelkező számítógépet igényel. Az Intel Turbo Boost teljesítménye függ a hardvertől, a szoftvertől és a rendszer általános kongurációjától. További információk:

www.intel.com/technology/turboboost.
 Az Intel® vPro™ funkciók teljes körű kihasználásához Windows, a vPro által támogatott processzor, vPro-kompatibilis Q370 vagy újabb lapkakészlet és vPro-kompatibilis WLAN-kártya szükséges. Egyes funkciók, például az Intel Active felügyeleti technológia és az

Intel virtualizációs technológia futtatásához külső, kiegészítő szoftverekre van szükség. Az Intel vPro technológia jövőbeni virtuáliskészülék-alkalmazásainak elérhetősége külső szoftverszállítóktól függ. Az Intel vPro technológia jelenlegi generációjára épülő
hardvereknek a jövőbeni virtuális készülékekkel való kompatibilitása még nincs meghatározva.

 A vPro egyes funkciói, például az Intel Active felügyeleti technológia és az Intel virtualizációs technológia futtatásához külső, kiegészítő szoftverekre van szükség. Az Intel vPro technológia jövőbeli virtuáliskészülék-alkalmazásainak elérhetősége külső
szoftverszállítóktól függ. A jövőbeli virtuális készülékekkel való kompatibilitás még nincs meghatározva.

 A termék nem támogatja a Windows 8 és Windows 7 szoftvert. A Microsoft támogatási irányelvének megfelelően a HP nem támogatja a Windows 8 és a Windows 7 operációs rendszert az Intel® és a 7. generációs vagy újabb AMD processzorral kongurált
termékeken, illetve nem biztosít illesztőprogramokat Windows 8 vagy Windows 7 rendszerhez a http://www.support.hp.com webhelyen.

 A Flex port és a bővítőkártya opcionális, és a vásárláskor kell kérni a konguráció részeként. Legfeljebb egy Flex port és egy bővítőkártya kongurálható.
 Egyszerűen iratkozzon fel, és meg is kezdheti a Xerox® DocuShare® Go használatát. Hitelkártya nélkül. Kötelezettség nélkül. Az adatok elérhetetlenné válnak, ha a 90 napos próbaidőszak lejárta előtt nem indít el egy előzetést. További részletek:

www.xerox.com/docusharego.
 A HP Smart Support a termék első indításakor automatikusan összegyűjti az eszközszintű kongurációs adatok és állapottal kapcsolatos elemzések biztosítása céljából szükséges telemetriát. Egyes termékeken előre telepítve érhető el, a HP gyári kongurációs

szolgáltatásain keresztül; vagy le is tölthető. A HP Smart Support engedélyezésével vagy letöltésével kapcsolatos további információkért keresse fel a következő webhelyet: http://www.hp.com/smart-support

Iratkozzon fel a friss hírekre hp.com/go/getupdated

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve
szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
 
Az Intel, a Core, a Pentium, a Celeron és a vPro™ az Intel Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR jelölés az Amerikai
Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. A Bluetooth elnevezés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc. licencmegállapodás keretében használ. A Linux® Linus Torvalds bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a
Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az Adobe PDF az Adobe Systems Incorporated védjegye. Az összes többi védjegy a
megfelelő birtokosok tulajdona.

#hu-hu#, Május 2023
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