Adatlap

HP ZBook Studio G7 hordozható
munkaállomás
Az új norma az elhivatott alkotók számára

Valós idejű renderelés. Karcsú kialakítás.
Teljesítmény és méret lenyűgöző ötvözete.
Készen áll a munkafolyamatok
forradalmasítására? Az NVIDIA® Quadro®
grafikus vezérlő és a Z sorozat kiemelkedő
képességeinek ötvözeteként a
professzionális szintű teljesítmény sosem
látott megjelenést és élményt biztosít.

Professzionális szintű teljesítmény. Stabil és tanúsított

A HP a Windows 10 Pro vállalati verziót
ajánlja

Nagy teljesítmény. Kompromisszumok nélküli megbízhatóság. Az NVIDIA® Quadro® grafikus vezérlőnek, az
univerzális szoftvertanúsítványnak, a nyolcmagos Intel® Xeon®1 processzoroknak és a 32 GB memóriának
köszönhetően alkalmazottai teljes magabiztossággal végezhetnek renderelési, tervezési, szimulációs és
elemzési feladatokat.
Mobilitásra tervezve
Bemutatkozik a HP legkisebb, alkotók számára készült, 15 hüvelykes laptopja. A forradalmi kialakítású,
pehelykönnyű laptop karcálló alumíniumváza egy szinte szegély nélküli kijelzőnek és hosszú élettartamú
akkumulátornak ad helyet.
Zseniális kialakítás. Forradalmi élmény.
Teljes egészében, fáradhatatlan igyekezettel újratervezett, remek kialakítás. A párologtatókamrát alkalmazó
hűtésnek és a folyadékkristály-alapú polimeres hőszabályzóknak köszönhetően folyamatosan a legmagasabb
teljesítményt élvezheti. Lenyűgözően halk és kényelmes billentyűzetünknek köszönhetően semmi sem
zökkentheti ki.
A HP együttműködési és csatlakoztatási technológiájával felszerelt Windows 10 Pro révén bárhol dolgozhat
anélkül, hogy a teljesítmény vagy a biztonság terén kompromisszumokat kellene kötnie.5
A következő generációs NVIDIA® Quadro® T-Series és RTX grafikus vezérlő csúcskategóriás megjelenítést
biztosít, és zökkenőmentesen képes renderelni a legnagyobb projekteket is; Tanúsítvánnyal rendelkezik a
naponta használt alkalmazásokhoz, és támogatja azokat.6
Minden eddiginél könnyebben birkózhat meg egyszerre több feladattal az akár 10. generációs Intel® Core™ i9
vagy Intel® Xeon® processzornak köszönhetően, amelyet olyan összetett, több szálon futó alkalmazásokhoz
terveztek, mint az Adobe Premier Pro®, és amely megnöveli az olyan egyszálas alkalmazások sebességét is,
mint az Autodesk 3ds Max.7,8
A 32 GB-ig bővíthető RAM-mal megállás nélkül dolgozhat projektjein, és növelheti a teljesítményt a renderelés,
a szerkesztés és a szimuláció során.9
Az akár 4 TB-os helyi NVMe tárhellyel villámgyorsan végezhet el többféle feladatot, külső meghajtók használata
nélkül.10,11
A Bang and Olufsen által egyedileg beállított hangszórók gazdag hangzást biztosítanak, így azt a zenét
hallhatja, amit a hangmérnökök szerettek volna elérni. A HP noteszgépeken elérhető legnagyobb teljesítményű
hangszórók, a legmagasabb szintű basszuskiemeléssel.
A csatlakozási lehetőségek széles skálájának köszönhetően bármilyen eszközt csatlakoztathat: Két USB-C®
Thunderbolt™, HDMI vagy Mini DisplayPort™, USB 3.0-töltőport, fejhallgató-csatlakozó és váltóáramú
csatlakozó.
A teljesen átalakított készenléti rendszer lehetővé teszi, hogy az ihlet érkezésének pillanatában
hozzáfoghasson a munkához. Az alvó és a kikapcsolt módot szükségtelenné tevő, modern készenléti módnak
köszönhetően a gép folyamatosan elérhető és mindig használatra kész.
A Wi-Fi 6 technológiával akár háromszor gyorsabban vihet át fájlokat Wi-Fi®-n keresztül.12
A HP Sure View azonnali védelmet biztosít a vizuális adatlopás ellen, a HP Sure Start és a HP Sure Sense pedig
megakadályozza a firmware ellen irányuló és kártevők általi támadásokat.13,14,15
A jelentős mértékben újrahasznosítható és pehelykönnyű, a festett szénszálhoz képest ötszörös kopásállóságú
alumíniumborítás tartósabbá, vékonyabbá és könnyebben újrahasznosíthatóvá teszi az eszközt.
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A HP a Windows 10 Pro vállalati verziót ajánlja

HP ZBook Studio G7 hordozható munkaállomás Műszaki jellemzők táblázata

Elérhető operációs rendszerek

Windows 10 Pro, 64 bites – a HP a Windows 10 Pro vállalati verziót ajánlja1,47
Windows 10 Home, 64 bites1,47
Windows 10 Pro munkaállomásokhoz, 64 bites1,47
Ubuntu 20.04
FreeDOS 3.0

Processzorcsalád2,3,4,5,6,49

10. generációs Intel® Core™ i5 processzor; 10. generációs Intel® Core™ i7 processzor; 10. generációs Intel® Core™ i9 processzor; 10.
generációs Intel® Xeon® processzor

Elérhető processzorok2,3,4,5,6,49

Intel® Core™ i7-10750H processzor Intel® UHD Graphics grafikus vezérlővel (2,6 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával
akár 5,0 GHz, 12 MB L3 gyorsítótár, 6 mag); Intel® Core™ i5-10400H processzor Intel® UHD Graphics grafikus vezérlővel (2,6 GHz-es
alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 4,6 GHz, 8 MB L3 gyorsítótár, 4 mag), Intel® vPro®-támogatással; Intel® Core™ i710850H processzor Intel® UHD Graphics grafikus vezérlővel (2,7 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 5,1 GHz, 12
MB L3 gyorsítótár, 6 mag), Intel® vPro®-támogatással; Intel® Core™ i9-10885H processzor Intel® UHD Graphics grafikus vezérlővel (2,4 GHzes alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 5,3 GHz, 16 MB L3 gyorsítótár, 8 mag), Intel® vPro®-támogatással; Intel® Xeon® W10885M processzor Intel® UHD Graphics grafikus vezérlővel (2,4 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár 5,3 GHz, 16
MB L3 gyorsítótár, 8 mag), Intel® vPro®-támogatással

Maximális memória

32 GB DDR4-2667 nem ECC-s SDRAM 8,9
Alaplapra forrasztott memória. Támogatja a kétcsatornás memóriát.

Belső tárolókapacitás

256 GB legfeljebb 4 TB PCIe® 3. generációs x 4 NVMe™ M.2 SSD10,50
legfeljebb 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD10

Képernyő

39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, UHD IPS eDP + PSR csillogásmentes, 400 nit fényerő, 72% NTSC, térmegvilágítás-érzékelővel (3840 x
2160); Következő generációs HP DreamColor 39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, 4K UHD, IPS, HDR 400, eDP + PSR, csillogásmentes, 600 nit
fényerő, 100% DCI P3 (3840 x 2160); 39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, 4K UHD, UWVA, HDR 500 True Black, eDP + PSR, BrightView, OLED
térmegvilágítás-érzékelővel, 400 nit fényerő, 100% DCI-P3 (3840 x 2160); 39,6 cm (15,6 hüvelyk) képátlójú, FHD, IPS, eDP + PSR,
csillogásmentes, HP Sure View Reflect beépített adatvédelmi szűrő, 1000 nit fényerő, 72% NTSC (1920 x 1080) 15,25,26,27,28,29

Elérhető grafikus kártya

Integrált: Intel® UHD Graphics15,18,19,20,21,22
Különálló: NVIDIA® Quadro® T1000 Max-Q kialakítással (4 GB dedikált GDDR6); NVIDIA® Quadro® T2000 Max-Q kialakítással (4 GB dedikált
GDDR6); NVIDIA® Quadro® RTX™ 3000 Max-Q kialakítással (6 GB dedikált GDDR6); NVIDIA® Quadro® RTX™ 4000 Max-Q kialakítással (8 GB
dedikált GDDR6); NVIDIA® Quadro® RTX™ 5000 Max-Q kialakítással (16 GB dedikált GDDR6)12,13,21,22

Hangeszközök

Bang & Olufsen hangrendszer, sztereó hangszórók (2 magassugárzó és 2 mélysugárzó), kifelé fordított HP digitális kétcsatornás mikrofonok,
hangerőszabályzó billentyűk, kombinált mikrofon/fejhallgató-csatlakozó, HD hangzás 150 Hz-es mélyfrekvencia-vágással

Bővítőhelyek

1 SD 4.0 memóriakártya-olvasó 11,52 (Az SD 4.0 támogatja a következő generációs Secure Digital szabványokat, és kompatibilis az SD, SDHC,
SDXC, SDUC szabványos adathordozókkal)

Portok és csatlakozók

Bal oldali: 1 tápcsatlakozó; 1 Mini DisplayPort™ 1.4; 1 SuperSpeed USB Type-C®, 10 Gb/s jelátviteli sebesség12,13,52
Jobb oldali: 1 db 1. generációs USB 3.1 (töltő); 1 db kombinált fejhallgató/mikrofon

Beviteli eszközök

HP Premium Quiet billentyűzet, teljes méretű, cseppálló billentyűzet háttérvilágítással, folyadékelvezetővel és DuraKey billentyűkkel,
képérzékelős, üvegfelületű érintőtábla a multi-touch kézmozdulatok és koppintások támogatásával; HP Z Command billentyűzet, teljes
méretű, cseppálló, háttérvilágítással, folyadékelvezetővel és DuraKey billentyűkkel, képérzékelős, üvegfelületű érintőtábla a multi-touch
kézmozdulatok és koppintások támogatásával24;

Kommunikáció

WLAN: Kombinált Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) és Bluetooth® 5, vPro™; Kombinált Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) és Bluetooth® 5, nem vPro™ 14;

Fényképezőgép

720p felbontású infravörös HD webkamera időbeli zajcsökkentéssel 16,17

Biztonsági felügyelet

Absolute Persistence modul; HP Device Access Manager; HP bekapcsolási hitelesítés; Biztonságizár-nyílás; Trusted Platform Module TPM 2.0
beépített biztonsági lapka; A fő rendszerindító rekord védelme; Rendszerindítás előtti hitelesítés; Microsoft Security Defender; HP Secure
Erase; HP Client Security Manager Gen5; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Recover Gen2 beépített rendszerkép-visszaállítási
funkcióval; HP BIOSphere HP Sure Start megoldással; HP Sure Sense34,35,36,37,38,39,40,41,42,43

Ujjlenyomat-olvasó

Ujjlenyomat-olvasó (egyes típusokon)

Tápellátás

HP Smart 150 W-os külső, váltóáramú tápegység; HP Slim Smart 200 W-os, külső váltóáramú tápegység48

Akkumulátor típusa

HP Long Life 6 cellás, 83 Wh-s lítiumion-polimer 47

Akkumulátor üzemideje

Akár 18 óra44

Akkumulátor újratöltési ideje

Támogatja a HP gyorstöltővel történő akkumulátortöltést: 30 perc alatt körülbelül 50%-ra47

Méretek

35,4 x 23,46 x 1,79 cm (nem érintőképernyős); 35,4 x 23,46 x 1,75 cm (érintőképernyős)

Súly

Kezdő tömeg: 1,79 kg (A tömeg a konfigurációtól és az összetevőktől függően eltérő.)

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező és EPEAT® Gold besorolású konfigurációk érhetők el45, 53

Környezeti specifikációk

Alacsony halogéntartalmú46

Jótállás

A 3 éves (3-3-0) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás tartalmazza az alkatrészek és a munkavégzés biztosítását is. A használati
feltételek országonként eltérőek.

A HP a Windows 10 Pro vállalati verziót ajánlja
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HP ZBook Studio G7 hordozható munkaállomás
Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)

HP 15,6 hüvelykes Business Top
Load táska

Ha a noteszgépe mindenhová magával viszi, olyan táskára van szüksége, amely
megbízhatóan megvédi a gépet. A zárható1 cipzárakkal, biztonságos RFID zsebbel, akár 15,6
hüvelykes képátlójú eszköz tárolásához elegendő hellyel, valamint mindennapi kiegészítők
tárolására kialakított rekeszekkel felszerelt HP 15,6 hüvelykes Business Top Load táska mindig
szolgálatra kész. A nagy grafikus és számítási teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz készült.
Termékszám: 2SC66AA

HP Sure Key kábelzár

A HP Sure Key kábelzár1 eltávolítható, cserélhető fejeivel megbízható védelmet nyújthat a
noteszgép, a képernyő, a dokkoló és a kiegészítők számára. A nagy grafikus és számítási
teljesítményt igénylő alkalmazásokhoz készült.
Termékszám: 6UW42AA

HP vékony vezeték nélküli
billentyűzet és egér

A 2015-ös HP üzleti számítógépek kiegészítőjeként kialakított stílusos és kompakt HP vékony,
vezeték nélküli billentyűzet és egér segítségével megnövelheti a termelékenységét és
jelentősen növelheti munkaterületét. A nagy grafikus és számítási teljesítményt igénylő
alkalmazásokhoz készült.
Termékszám: T6L04AA

HP 3 éves, következő munkanapi,
helyszíni hardvertámogatás
noteszgépekhez

A számítógéphez HP-minősítéssel rendelkező szakember 3 éves, következő munkanapi
helyszíni hardvertámogatást nyújt, ha a probléma távolról nem oldható meg.
Termékszám: U4414E
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A HP a Windows 10 Pro vállalati verziót ajánlja

HP ZBook Studio G7 hordozható munkaállomás
Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1 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 szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása, márkajelzése és/vagy elnevezése nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
2 Opcionális, konfigurálható funkciók
3 Egymilliárd szín az A-FRC technológiának köszönhetően.
5 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 10 frissítése automatikus, és mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények vonatkozhatnak a frissítésekre. További
részletek: http://www.windows.com.
6 Az NVIDIA®, az NVIDIA® embléma és az NVIDIA® Quadro® az NVIDIA Corporation védjegye és/vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
7 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 szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása, márkajelzése és/vagy elnevezése nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
8 Az Adobe Premier Pro® és az Autodesk 3ds Max külön vásárolható meg.
9 A 32 GB-ig bővíthető memória opcionális, konfigurálható funkció.
10 Merevlemezek esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A rendszerlemezen legfeljebb 30 GB-nyi tárterületet a rendszer-helyreállítási szoftver foglal el (a Windows 10 esetében).
11 A 4 TB-os, 3. generációs PCIe x4 NVMe M.2 SSD TLC várhatóan 2020 második felétől érhető el.
12 A Wi-Fi 6 akár háromszor gyorsabb fájlátvitelt biztosít a Wi-Fi® 5-höz képest, a 80 MHz-es Wi-Fi 5 és a 160 MHz-es Wi-Fi 6 minimális követelményei alapján, amikor a fájlátvitel azonos útválasztóhoz csatlakozó eszközök között történik. A
használatához külön megvásárolható vezeték nélküli útválasztóra van szükség, amely támogatja a 802.11ax (Wi-Fi 6) technológiát. Csak azokban az országokban érhető el, ahol a 802.11ax támogatott.
13 A külön beszerezhető HP Sure View beépített adatvédelmi szűrőt a vásárláskor kell konfigurálni.
14 A HP Sure Start Gen5 csak egyes, Intel processzorral rendelkező HP számítógépeken érhető el. Az elérhetőségre vonatkozó információkért tekintse meg a termékspecifikációkat.
15 A HP Sure Sense használatához Windows 10 szükséges. Az elérhetőségre vonatkozó információkért tekintse meg a termékspecifikációt.

Műszaki jellemzőkhöz kapcsolódó lábjegyzetek
1 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 10 frissítése automatikus, és mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények vonatkozhatnak a frissítésekre. További
részletek: http://www.windows.com.
2 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 szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számozása, márkajelzése és/vagy elnevezése nem a nagyobb teljesítményt jelzi.
3 A processzor sebessége a maximális teljesítménymódot jelöli; a processzorok sebessége az akkumulátor működését optimalizáló módban ennél alacsonyabb.
4 Az Intel® Turbo Boost teljesítménye függ a hardver-, szoftver- és a teljes rendszer-konfigurációtól. További információk: www.intel.com/technology/turboboost.
5 A Microsoft támogatási irányelvének megfelelően a HP nem támogatja a Windows 8 és a Windows 7 operációs rendszert az Intel, valamint a 7. generációs vagy újabb AMD processzorral konfigurált termékeken, illetve nem biztosít
illesztőprogramokat Windows 8 vagy Windows 7 rendszerhez a http://www.support.hp.com webhelyen.
6 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 jövőbeni virtuáliskészülék-alkalmazásainak
elérhetősége külső szoftverszállítóktól függ. A jövőbeli virtuális készülékekkel való kompatibilitás még nincs meghatározva.
7Mivel néhány harmadik féltől származó memóriamodul nem felel meg az ipari szabványnak, HP emblémával ellátott memória használatát javasoljuk a kompatibilitás biztosítása érdekében. Ha különböző sebességű memóriákat használ, a
rendszer az alacsonyabb memóriasebességgel üzemel.
8 A memória forrasztott és nem bővíthető.
9 Előfordulhat, hogy a memóriakonfiguráció bizonyos processzor-/GPU-konfigurációkra van korlátozva.
10 Tárolómeghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Legfeljebb 35 GB-nyi lemezterületet a rendszer-helyreállítási szoftver foglal el.
11 Az SD-kártya nem az eszköz tartozéka, és a bővítőhely használatához kompatibilis adathordozóra van szükség.
12 A HDMI 2.0 különálló grafikus vezérlőt használ, Intel(r) UHD Graphics grafikus vezérlővel HDMI 1.4 érhető el.
13 A HDMI 2.0-csatlakozó esetében Intel® UHD Graphics grafikus vezérlő és/vagy NVIDIA Quadro T1000 vagy T2000 konfigurációk érhetők el; A miniDP 1.4-csatlakozó esetében NVIDIA Quadro RTX 3000 vagy újabb konfigurációk érhetők el.
14 Külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pontra és internetszolgáltatásra van szükség. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott. A Wi-Fi 6 visszamenőlegesen kompatibilis a korábbi 802.11specifikációkkal. A Wi-Fi 6 (802.11ax) specifikációi csak tervek, és nem tekinthetők véglegesnek. Ha a végleges specifikációk eltérnek a tervektől, az befolyásolhatja a noteszgép és a többi 802.11ax-eszköz közötti kommunikációt. Csak
azokban az országokban érhető el, ahol a 802.11ax támogatott.
15 Az UHD képminőséghez UHD felbontású tartalom szükséges.
16 A HD képminőséghez HD felbontású tartalom szükséges.
17 A Windows Hello arcfelismerés egy kimondottan infravörös (IR) képalkotásra konfigurált kamerát használ a Windows-eszközök hitelesítéséhez és feloldásához, illetve a Microsoft Passport feloldásához.
18 Az UMA és a különálló konfigurációk egyaránt 3 különálló kijelző használatát támogatják a HP UltraSlim dokkolóhoz (külön kapható) való csatlakozás esetén – Max. felbontás = 2,5K 60 Hz-en (DP1), 2,5K 60 Hz-en (DP2) és FHD (VGA),
továbbá 3 különálló kijelző támogatása a HP Thunderbolt-dokkolóhoz (G2) való csatlakozás esetén (külön kapható) – Max. felbontás = 2,5K 60 Hz-en (DP1), 2,5K 60 Hz-en (DP2) és FHD (VGA) VAGY 4K 60 Hz-en (egy DP-port) és 4K 60 Hz-en
(Type-C–DP-adaptert használó Type-C kimeneti port).
19 Támogatás a következőkhöz: HD Decode, DX12, HDMI 1.4, HDCP 2.2 DP-n keresztül legfeljebb 4K felbontással 60 Hz-en, illetve HDMI-n keresztül legfeljebb 4K felbontással 30 Hz-en.
20 A megosztott videómemória (UMA) videómegjelenítés közben igénybe veszi a teljes rendszermemória egy részét. A videomegjelenítéshez lefoglalt rendszermemóriát más programok másra nem használhatják.
21 A HDMI-kábel külön vásárolható meg.
22 Előfordulhat, hogy a GPU-konfigurációk bizonyos GPU-/memóriakonfigurációkra vannak korlátozva.
23 A miniDP-kábel külön vásárolható meg.
24 A HP Premium Quiet Creator Bridge billentyűzet csak az Egyesült Államokban érhető el.
25 A HP Sure View külön szerezhető be, és a vásárláskor kell konfigurálni.
26 A HP Sure View 2020 második felétől érhető el.
27 Előfordulhat, hogy a megjelenítési lehetőségek bizonyos processzor-/GPU-konfigurációkra vannak korlátozva.
28 A HDR 400 és a HDR 500 True Black VESA tanúsítvány függőben van.
29 A felbontás a monitor képességeitől, valamint a felbontás és a színmélység beállításaitól függ.
30 A HP ZCentral Remote Boost nincs előre telepítve a Z munkaállomásokon, de licenc vásárlása nélkül letölthető és futtatható minden Z sorozatú asztali számítógépen és laptopon. Nem Z sorozatú küldőeszközök esetében minden
egyidejűleg futó verzióra örökös egyedi licenc vagy örökös hálózati licenc, valamint ZCentral Remote Boost szoftvertámogatás megvásárlása szükséges. Az RGS használatához Windows, RHEL (7 vagy 8), UBUNTU 18.04 LTS vagy HP ThinPro
7 operációs rendszer szükséges. A MacOS (10.13 vagy újabb) operációs rendszer csak a fogadói oldalon támogatott. Hálózati hozzáférés szükséges. A szoftver a hp.com/ZCentralRemoteBoost webhelyről tölthető le.
31 A Miracast egy vezeték nélküli technológia, amellyel kivetítheti számítógépe képernyőjét olyan televíziókra, projektorokra és adatfolyam-továbbítást támogató médialejátszókra, amelyek szintén rendelkeznek Miracast-támogatással. A
Miracast használatával megoszthatja a számítógép képernyőjét, és diavetítést tarthat. További információ: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
32 HP Performance Advisor szoftver – A HP Performance Advisor készségesen várja, hogy segíthessen Önnek a legtöbbet kihozni HP munkaállomásából, a kezdetektől fogva mindennap. További információ és letöltés:
https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html
33 A HP Connection Optimizer használatához Windows 10 szükséges.
34 A HP BIOSphere Gen5 csak bizonyos HP Pro, Elite és ZBook számítógépeken érhető el. A részletekért tekintse meg a termékleírást. A funkciók a platformtól és a konfigurációtól függően változhatnak.
35 Az Absolute ügynök alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és akkor aktiválódik, amikor az ügyfél aktiválja a megvásárolt előfizetést. Előfizetések több évig terjedő időtartamokra köthetőek. A szolgáltatás elérhetősége korlátozott, az
Egyesült Államokon kívüli elérhetőségéről érdeklődjön az Absolute vállalatnál. Az Absolute Recovery Guarantee szolgáltatás korlátozott jótállást biztosít. Bizonyos korlátozások érvényesek. További részletek:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. A Data Delete az Absolute Software által biztosított opcionális szolgáltatás. A szolgáltatás használata esetén a Recovery Guarantee jótállása érvényét veszti. A
Data Delete adattörlési szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfeleknek először alá kell írniuk egy előzetes felhatalmazási megállapodást, majd be kell szerezniük egy PIN kódot, vagy meg kell vásárolniuk egy vagy több RSA SecurID tokent az
Absolute Software vállalattól.
36 A Microsoft Defender frissítéséhez beleegyezés és internetkapcsolat szükséges.
37 A HP Manageability Integration Kit a http://www.hp.com/go/clientmanagement webhelyről tölthető le.
38 A biztonságizár-nyíláshoz tartozó zár külön vásárolható meg.
39 A HP Client Security Manager Gen5 szoftverhez Windows rendszer szükséges, és csak bizonyos HP Pro, Elite és ZBook számítógépeken érhető el. A részletekért tekintse meg a termékleírást.
40 HP Sure Recover Gen2: Az elérhetőségre vonatkozó információkért tekintse meg a termékspecifikációkat. A használatához nyílt, vezetékes hálózati kapcsolat szükséges. Több belső adattároló meghajtóval rendelkező platformon nem
érhető el. A HP Sure Recover használata előtt az adatvesztés elkerülése érdekében készítsen biztonsági másolatot a fontos fájlokról, adatokról, fényképekről, videókról és egyéb tartalmakról. A HP Sure Recover (Gen1) nem támogatja az
Intel® Optane™ technológiát használó platformokat.
41 A beépített rendszerkép-visszaállítási funkcióval ellátott HP Sure Recover Gen2 választható funkció, amelyet a vásárláskor kell külön kérni a konfiguráció részeként. Az elérhetőségre vonatkozó információkért tekintse meg a
termékspecifikációkat. Több belső adattároló meghajtóval rendelkező platformon nem érhető el. Használat előtt az adatvesztés elkerülése érdekében készítsen biztonsági másolatot a fontos fájlokról, adatokról, fényképekről, videókról és
egyebekről. A beépített rendszerkép-visszaállítási funkcióval ellátott HP Sure Recover (Gen1) nem támogatja az Intel® Optane™ technológiát használó platformokat.
42 A HP Client Security Manager Gen5 szoftverhez Windows rendszer szükséges, és csak bizonyos HP Pro, Elite és ZBook számítógépeken érhető el. A részletekért tekintse meg a termékleírást.
43 A HP Sure Start Gen5 csak egyes, Intel processzorral rendelkező HP számítógépeken érhető el. Az elérhetőségre vonatkozó információkért tekintse meg a termékspecifikációkat.
44 Az akkumulátor üzemideje a termék típusától, a konfigurációtól, a betöltött alkalmazásoktól, a funkcióktól, a használattól, valamint a vezeték nélküli és energiagazdálkodási beállításoktól függően változhat. Az akkumulátor maximális
kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. További részletek a https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ webhelyen, a MobileMark14 akkumulátortesztben találhatók.
45 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.
46 A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériaeszközök nem alacsony halogéntartalmúak. A vásárlás után bekerülő szervizalkatrészek nem feltétlenül alacsony halogéntartalmúak.
47 HP tested Windows 10, version 1809 on this platform. For testing information on newer versions of Windows 10, please see https://support.hp.com/document/c05195282
48 A 150 W-os tápegység nem érhető el NVIDIA Quardro RTX 3000 vagy újabb konfigurációk esetén.
49 Az Intel® Xeon® W 10885M a tervek szerint 2020 második felében válik elérhetővé.
50 Az opcionális 4 TB-os 3. generációs PCIe x4 NVMe M.2 SSD TLC 2020 második felétől érhető el.
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