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HP ZBook 15u G5 Mobil İş İstasyonu

Yola çıkmak için geliştirilen endüstri lideri güç ve dayanıklılık

Nihayet, hareket halindeki yöneticiler için
iş istasyonu sınıfı güç ile ince ve hafif
tasarım bir araya geldi. Dört çekirdekli
Intel® Core™ işlemciler ve 3D profesyonel
grafik kartı gibi gelişmiş özelliklerle yüksek
çözünürlüklü dosyalarınızı istediğiniz
yerde görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

En ince ve hafif 38,1 cm (15") mobil iş istasyonumuz
● 1,9 kilogram1 ağırlığında ve 18,6 mm kalınlığındaki yeniden tasarlanan ZBook bilgisayarımız, ince bir zevke sahip yol savaşçıları

için özelleştirildi. Metalik kaplamalı ve isteğe bağlı 4K, dokunmatik ekranlı2 tasarımı sayesinde hafif seyahat etmenizi sağlayan
üstün bir deneyim elde edeceksiniz.

Üst düzey güç. Kusursuz performans.
● Işık hızındaki HP Z Turbo Sürücünün yüksek hızlı depolama olanağı ve sertifikalı AMD Radeon™ Pro grafik kartı3 ile elektronik

tablolardan CAD'e kadar her şeyi kullanarak gün boyu gücünüzü koruyun.

Baştan sona gelişmiş koruma.
● Endüstri lideri güvenlik özellikleri seyahat ederken dosyalarınızın ve gizliliğinizin korunmasını sağlar. İsteğe bağlı HP Sure View4

ekranınızı meraklı gözlerden korur ve HP Sure Click5 web taramalarını donanım zorlamalı güvenlikle korur.

Özellikler
● HP'nin sınıfının en iyisi işbirliği ve bağlantı özellikleriyle iyileştirilen Windows 10 Pro işletim sisteminin sunduğu güç ve güvenlik

sayesinde her koşulda üretkenliğinizi koruyun.6

● Profesyonel, sertifikalı ayrık grafik kartıyla çalışarak çok katmanlı, karmaşık dosya ve projelerde zengin sürükleyicilik ve gerçek
zamanlı görselleştirme elde edin.7

● En yeni dört çekirdekli Intel® Core™ işlemcilerin üstün performansı ve parmaklarınızın ucundaki 4,2 GHz'e varan turbo boost ile
fikirlerinizle aynı hızda çalışın.8

● HP mobil iş istasyonları, yazılım sertifikasyonu ve Autodesk, Adobe ve sektörün diğer önde gelen yazılım tedarikçileriyle optimize
edilmiş performans için onlarca testten geçirilir.

● Dış mekanlardaki ve doğrudan ışık alan ortamlardaki deneyiminizi iyileştiren yansıma önleme teknolojisine sahip, göz alıcı, isteğe
bağlı 4K ekran ile uçakta, trende, kafede sorunsuz bir şekilde çalışın.9

● Skype® ve diğer görüntülü görüşme araçlarıyla kolayca bağlanıp işbirliği yapın. Görüntülü görüşme tuş kısayolları arasında çağrıyı
başlatma/bitirme, takvimi görüntüleme, sessize alma ve ekranı paylaşma bulunur.11

● Nerede olursanız olun, en zorlu iş yüklerinizin üstesinden gelmek üzere tasarlandı. Yükseklik, şok, düşme, patlayıcı ortamlar, aşırı
sıcaklıklar, kum, nem ve daha fazlası için test edilmiştir.

● SATA SSD'den 6 kata kadar ve geleneksel HDD depolamadan 21 kata kadar daha hızlı, 2 TB'a kadar yerel PCIe depolama alanı ile
her yerden güvenle çalışın.

● Endüstri lideri Bang & Olufsen ses sistemi ve ayrık amfi üst düzey bir ses kalitesi sunar. Ayrıca görüntülü görüşmeler için harici bir
mikrofon ve arka plan sesinin kısılması özelliği.

● Web kameranızı bantlamaya son Gizlilik kapağı kameranın kimi ve neleri gördüğünü sizin kontrol etmenizi sağlar.

● HP ZBook Yerleştirme İstasyonu ışık hızında aktarımlar için Thunderbolt™ 3 bağlantısına ve maksimum görsel sürükleyicilik için
4K ekranları çalıştırabilecek güce sahiptir.

● Maksimum üretkenlik için son derece hızlı şarj ile 10 saate varan pil ömrüne sahip olduğunuzu bilme rahatlığının keyfini çıkarın.
Sadece 30 dakikada %50 kapasiteye kadar şarj edin.
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HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 – HP, Windows 10 Pro işletim sistemini önerir.1

Windows 10 Home Single Language 641

FreeDOS 2.0

İşlemci ailesi 8'inci Nesil Intel® Core™ i7 işlemci (i7-8650U, i7-8550U); 8'inci Nesil Intel® Core™ i5 (i5-8350U, i5-8250U); 7'nci Nesil Intel® Core™ i5 (i5-7200U, i5-7300U)2,3

İşlemciler2,3 Intel® Core™ i5-7200U ile Intel® HD Grafik Kartı 620 (2,5 GHz taban frekansı, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,1 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-7300U ile Intel® HD Grafik Kartı 620 (2,6 GHz taban
frekansı, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,5 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i7-8650U ile Intel® UHD Grafik Kartı 620 (1,9 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,2 GHz'e kadar, 8 MB
önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i7-8550U ile Intel® UHD Grafik Kartı 620 (1,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4 GHz'e kadar, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i5-8250U ile Intel® UHD Grafik Kartı
620 (1,6 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,4 GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Core™ i5-8350U ile Intel® UHD Grafik Kartı 620 (1,7 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,6
GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)

Azami Bellek En fazla 32 GB DDR4-2400 ECC olmayan SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 2400 MT/sn aktarım hızları.

Bellek yuvaları 2 SODIMM

Dahili depolama En fazla 512 GB M.2 SATA FIPS 140-2 SED SSD4

256 GB En fazla 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD4

256 GB En fazla 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD4

256 GB En fazla 1 TB HP Z Turbo Drive G2 PCIe® NVMe™ SSD4

256 GB En fazla 1 TB HP Z Turbo Drive G2 PCIe® NVMe™ SSD4

Ekran 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal FHD IPS eDP yansıma önleyici, 220 nit'te %67 sRGB (1920x1080); 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal FHD IPS eDP + PSR yansıma önleyici, 400 nit'te %100 sRGB ile ortam ışığı sensörü (1920x1080);
39,6 cm (15,6 inç) diyagonal UHD IPS eDP + PSR yansıma önleyici, 400 nit'te %100 sRGB ile ortam ışığı sensörü (3840x 2160); 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal FHD IPS eDP Corning Gorilla Glass 3 dokunmatik ekran, 220 nit'te
%67 sRGB (1920x1080)

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik: Intel® UHD Grafik Kartı 620; Intel® HD Grafik Kartı 6208,27

AMD Radeon™ Pro WX 3100 Grafik Kartı (2 GB GDDR5 ayrılmış)9

Genişletme Yuvaları 1 akıllı kart okuyucusu

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Sol taraf: 1 USB 3.0 (şarj)
Sağ taraf: 1 HDMI 1.4; 1 kulaklık/mikrofon birleşimi; 1 güç konektörü; 1 RJ-45; Ultra İnce Yerleştirme İstasyonu Konektörü; 1 USB Type-C™ (Thunderbolt™ 3, USB 3.1)

İletişim LAN: Tümleşik Intel® I219-LM GbE, vPro™; Tümleşik Intel® I219-V GbE, vPro™ olmayan5

WLAN: Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi, vPro™ olmayan6

WWAN: HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G Mobil Geniş Bant Modülü; Yakın Alan İletişimi (NFC) modülü; Intel® XMM™ 7360 LTE Advanced7

Ses HP tarafından ayarlanan Bang & Olufsen ses sistemi, çift stereo hoparlör, HP Dışa Bakan Mikrofon çift dizi dijital mikrofon, sesi açmak ve kısmak için işlev tuşları, birleşik mikrofon/kulaklık jakı, HD ses sistemi

Kamera IR özellikli 720p HD web kamerası; 720p HD web kamerası10,11

Güç HP Smart 45 W Harici AC Güç Adaptörü

Giriş cihazı HP İşbirliği Klavyesi, sıvı dökülmelerine dayanıklı, arkadan aydınlatmalı ve işlev tuşu kontrollü
İkili işaret çubuğu; Çoklu dokunma hareketi özellikli tıklama paneli, dokunma varsayılan olarak etkindir; Microsoft Tek Duyarlıklı Dokunmatik Yüzey Varsayılan Dokunma Desteği

Güvenlik Absolute Persistence modülü; DriveLock ve Automatic DriveLock; Sure Start Gen3 özellikli HP BIOSphere; HP Client Security Suite Gen 3; HP Device Access Manager; HP Parmak İzi Algılayıcısı; HP Açılışta Kimlik Doğrulama; HP
Security Manager; Güvenlik kilidi yuvası; Master Boot Record güvenliği; Ön Yükleme kimlik doğrulaması22,23,24

Yazılım IE11 için Bing araması; Office Satın Alın; CyberLink Power Media Player; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Gürültü Azaltma Yazılımı; HP Performans Danışmanı; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics
Yazılımı; HP Secure Erase; HP Support Assistant; HP Velocity; HP WorkWise (Bluetooth gerektirir); Windows Defender; Skype Kurumsal Sertifikalı; HP LAN-WLAN Koruması; HP JumpStart; HP Mobile Connect Pro; Yerel Miracast
desteği; HP SureConnect15,16,17,18,19,20,21,25,26

Boyutlar 37,08 x 25,1 x 1,86 cm

Ağırlık En düşük ağırlık 1,77 kg Ağırlık, yapılandırmaya ve bileşenlere bağlı olarak farklılık gösterir.

Enerji verimliliği uygunluğu ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® Gold tescilli yapılandırmalar mevcuttur13

Çevre sertifikası Düşük halojen14

Garanti 3 yıllık (3-3-0) sınırlı garanti ve hizmet teklifi kapsamında 3 yıl boyunca parça ve işçilik sunulur. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir.
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HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
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



Veri sayfası

HP ZBook 15u G5 Mobil İş İstasyonu

HP, Windows 10 Pro ürününü önerir.

Mesaj Altbilgileri:
1 Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.
2 4K ve dokunmatik isteğe bağlı yapılandırmalardır.
3 HP Z Turbo Sürücü yüksek hızlı depolama ve AMD Radeon™ Pro grafik kart, yapılandırılabilir seçenekler olarak satılmaktadır.
4 HP Sure View tümleşik gizlilik ekranı, satış sırasında yapılandırılması gereken isteğe bağlı bir özelliktir.
5 HP Sure Click, belirli HP platformlarda sunulmaktadır ve Internet Explorer ve Chromium™ tarayıcıları desteklemektedir. Sunulan tüm uyumlu platformlar için
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW adresine bakın.
6 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. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz http://www.windows.com.
7 AMD Radeon™ Pro grafik kartı yapılandırılabilir bir özellik olarak satılır.
8 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. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi daha yüksek performans ölçütü değildir.
9 4K ve yansıma önleyici ekran isteğe bağlıdır ya da ayrı satılır.
10 MIL-STD-810G testleri beklemededir. Testin amacı, ABD Savunma Bakanlığı (DoD) sözleşmelerindeki koşullara veya askeri kullanıma uygunluğu göstermek değildir. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki
performansın garantisi değildir. Kaza sonucu oluşan hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
11 Skype için internet erişimi gerekir ve Çin'de kullanılamamaktadır.
12 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem diskinin en fazla 30 GB'lık kısmı (Windows 10 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
13 Dokunmatik olmayan modelle isteğe bağlı olarak ayrı satılır.
14 Thunderbolt™ teknolojili HP ZBook yerleştirme istasyonu ayrı satılır.
15 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.

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
2 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. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi daha yüksek performans ölçütü değildir.
3 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.
4 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.
5 GbE - "10/100/1000" veya "Gigabit" Ethernet terimi, Gigabit Ethernet için IEEE standart 802.3ab ile uyumluluğu gösterir ve 1 Gb/s'lik gerçek çalıştırma hızı anlamına gelmez. Yüksek hızda iletim için, bir Gigabit Ethernet
sunucusuna ve ağ altyapısına bağlantı gerekir.
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.
7WWAN kullanımı için ayrı satın alınan hizmet sözleşmesi gerekir. Servis sağlayıcısından hizmetin kapsamını ve bölgenizde verilip verilmediğini öğrenin. Bağlantı hızları konum, çevre, ağ koşulları ve diğer etkenlere bağlı
olarak değişiklik gösterir. 4G LTE özelliği, bazı ürünlerde ve bazı bölgelerde sunulmamaktadır.
8 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
9 Dahili LCD Panel, DisplayPort™ sistemi, VGA sistemi aracılığıyla veya HP Ultra İnce Yerleştirme İstasyonu DisplayPort™ ve VGA bağlantı noktaları (ayrıca satılır) kullanılarak 3 bağımsız ekranı destekler.
10 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
11Windows Hello yüz kimlik doğrulaması, kimlik doğrulamak ve Windows aygıtların yanı sıra Microsoft Passport kilidinizi açmak için yakın kızılötesi (IR) görüntüleme kullanacak şekilde özel olarak yapılandırılmış bir
kamera kullanır.
12 Pil ömrü; ürün modeline, yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara, özelliklere, kullanıma, kablosuz ağ işlevlerine ve güç yönetimi ayarlarına göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma
bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ adresindeki MobileMark14 pil performansı bilgilerine bakın.
13 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için bkz www.epeat.net. Güneş enerjisi üretme aksesuarları için www.hp.com/go/options adresinde bulunan
HP'nin üçüncü taraf seçenekler mağazasında jeneratör anahtar kelimesiyle arama yapın.
14 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojen değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.
15 National Institute of Standards and Technology Özel Yayını 800-88'de belirtilen yöntemler içindir. BIOS F.03 ve üzeri sürümlere sahip Elite platformlarında desteklenir.
16 HP ePrint Driver + JetAdvantage - HP web özellikli yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler, görüntü türleri ve diğer HP ePrint bilgileri için bkz
http://www.hp.com/go/eprintcenter). Ayrı satın alınan veri planları veya kullanım ücretleri geçerli olabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir.
17 HP Support Assistant - Windows ve İnternet Erişimi gerektirir.
18 HP Remote Graphics Software - Önemli iş istasyonu kullanıcıları ve onların en zorlu uygulamaları için Uzak Masaüstü çözümü. İndirme adresi: http://www.hp.com/go/RGS.
19 Skype uygulaması Çin'de sunulmamaktadır.
20 HP Mobile Connect Pro yalnızca WWAN özellikli önceden yapılandırılmış aygıtlar için sunulur. Sunulduğu coğrafi bölgeler için bkz http://www.hp.com/go/mobileconnect.
21 Miracast, bilgisayarınızı TV'lere, projektörlere ve Miracast teknolojisini destekleyen medya akışı 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.
22 HP BIOSphere - Intel® 7'inci nesil işlemciler gerektirir. HP Sure Start Gen3 - Intel® 7'nci nesil işlemcisiyle donatılmış HP Elite ve HP Z İş İstasyonu ürünlerinde bulunur.
24 HP Client Security Suite Gen 3 - Windows ve Intel® 7’nci nesil işlemciler gerektirir.
25 Güncelleştirmeler için Microsoft Defender Opt ve internet bağlantısı gerekir.
26 HP WorkWise akıllı telefon uygulaması App Store ve Google Play uygulama mağazalarından ücretsiz indirilebilir. Eylül 2017 itibarıyla HP WorkWise artık iOS veya iPhone@ aygıtlarında desteklenmeyecektir.
27 HD grafik kartı için 7'nci nesil işlemci gereklidir. UHD için 8'inci nesil işlemci gereklidir.
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HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari markasıdır. DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, Video
Electronics Standards Association'un (VESA®) ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. AMD ve Radeon, Advanced Micro
Devices, Inc'nin ticari markalarıdır.
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