
Podatki

HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile
Workstation PC
Zmogljivost namiznega računalnika v mobilni napravi

Zmogljivost na ravni namiznega računalnika,
ki jo zagotavlja naš ultimativni ZBook, je zdaj
na voljo v izjemno elegantnem, tankem
oblikovanju. Zagotovite si enostavno
ustvarjanje, upodabljanje, urejanje in
simulacije. Predstavite kompleksne nabore
podatkov kar na poti. Izjemna zmogljivost ni
bila še nikoli tako mobilna.

*Slika izdelka in izdelek sta lahko različna

HP priporoča Windows 11 Pro za podjetja
Sprostite zmogljivost brez omejitev

Z najnovejšimi centralnimi procesorskimi enotami Intel® in gračnimi procesorskimi enotami za prenosne
računalnike do NVIDIA RTX™ A5000 ali AMD Radeon Pro, si zagotovite zmogljivost brez omejitev .  Medtem ko
delate na oblikovanju, lahko v ozadju sledite žarkom ali pa z uporabo priložene programske opreme ZCentral
Remote Boost delite svojo zmogljivost s sodelavci.

Izdelan, da deluje kjer koli
Z debelino samo 25,95 mm  in težo 2,37 kg (5,32 funta) (NTS) ali 2,57 kg (5,67 funta) (TS) zagotavlja naš vodilni
ZBook izjemno zmogljivost kjerkoli že ste.  Funkcija HP Sure View Reect  ščiti vaš zaslon pred radovednimi
očmi, HP-jeva funkcija umerjanja zvoka pa blokira neželeni hrup v ozadju.

Razširljivost za rastoče potrebe
Z režami za do 128-GB pomnilnik RAM  in 8-TB trdi disk si zagotovite shrambo in pomnilnik na ravni
namiznega računalnika.  Razširitev in servis sta z dostopom do odstranljivih komponent brez uporabe orodij in
obsežno izbiro priključkov za nujno potrebne pripomočke zelo enostavna.

Z operacijskim sistemom Windows 10 Pro  in HP-jevo tehnologijo za sodelovanje in povezovanje lahko delate
kjer koli brez vpliva na zmogljivost ali varnost.
Pospešite delovne procese. Z do 128 GB pomnilnika RAM , ki omogoča hitro upodabljanje, urejanje in zmogljive
vizualne učinke, lahko hitreje opravite svoje projekte.
S procesorjem Intel® Core™ i9 do enajste generacije , oblikovanim za obravnavanje kompleksnih, večnitnih
aplikacij, kot je Adobe Premier Pro, lahko dvignete večopravilnost na višjo raven in povečate hitrost enonitnih
aplikacij, kot je Autodesk® 3ds Max®.
Zahtevne profesionalne aplikacije lahko izvajate z najnovejšo generacijo procesorjev Intel® Xeon® , ki
zagotavljajo visoko zmogljivost in storilnost.
Profesionalne gračne procesorske enote NVIDIA RTX™ v kompaktnem oblikovanju zagotavljajo zmogljivost, ki
jo potrebujejo profesionalci, in prilagodljivost za delo kjerkoli.
S programsko opremo ZCentral Remote Boost, ki je vključena z nakupom katere koli naprave Z, lahko kolegu na
daljavo posodite zmogljivost svoje naprave.
Z vodilnimi ponudniki programske opreme, ki vključujejo Autodesk in Adobe, smo opravili temeljite preizkuse, ki
zagotavljajo skladnost s potrdili neodvisnih ponudnikov programske opreme in vrhunsko zmogljivost.
Z do 8-TB  lokalno shrambo PCIe NVMe lahko bliskovito hitro preklapljate med različnimi nalogami in opustite
zunanje pogone.
Varnostne funkcije, ki jih zagotavlja HP, delujejo skupaj in ustvarjajo vedno vklopljeno in vedno delujočo odporno
obrambo. Te rešitve, ki se vedno razvijajo, pomagajo ščititi osebni računalnik pred grožnjami vse od sistemskega
BIOS-a do brskalnika ter nad operacijskim sistemom in pod njim.
Z dvema priključkoma Thunderbolt™ 4 lahko izboljšate hitrosti prenosa in nalaganja. Zagotovite si številne
možnosti povezovanja, ki zagotavljajo največjo interakcijo naprave: USB 3.1, HDMI,  mDP,  kartica SD, bralnik
pametnih kartic in druge.
Vgrajena aplikacija Tile™ vam bo pomagala izslediti izgubljeno ali založeno napravo.
V tem računalniku ZBook, oblikovanem za izjemno vzdržljivost, smo opravili stroge preizkuse MIL-STD 810H , s
katerimi zagotavljamo, da ta računalnik neprekinjeno deluje ves dan.
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HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC Tabela specikacij

*Slika izdelka in izdelek sta lahko različna

Razpoložljivi operacijski sistemi

Windows 11 Pro
Windows 11 Home – HP priporoča Windows 11 Pro for business
Windows 11 Home Single Language – HP priporoča Windows 11 Pro for business
Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise je na voljo s količinsko licenčno pogodbo)
Windows 10 Pro (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico v sistemu Windows 11 Pro)
Windows 11 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations (na voljo prek pravic prehoda na starejšo različico v sistemu Windows 11 Pro for Workstations)
Windows 10 Pro
Windows 10 Home – HP priporoča Windows 11 Pro for business
Windows 10 Home Single Language – HP priporoča Windows 11 Pro for business
Windows 10 Pro (Windows 10 Enterprise je na voljo s količinsko licenčno pogodbo)
Windows 10 Pro for Workstations
FreeDOS 3.0
Ubuntu Linux 20,04
Red Hat® Enterprise Linux® 8
(Naprava vključuje sistem Windows 10 in brezplačno nadgradnjo na Windows 11 ali pa je v njej že nameščen sistem Windows 11. Čas nadgradnje je odvisen od naprave. Razpoložljivost funkcij in aplikacij je odvisna od
regije. Za nekatere funkcije potrebujete posebno strojno opremo (glejte specikacije za Windows 11).)

Družina procesorjev Procesor Intel® Core™ i5 enajste generacije; procesor Intel® Core™ i7 enajste generacije; procesor Intel® Core™ i9 enajste generacije; procesor Intel® Xeon® enajste generacije

Razpoložljivi procesorji

Procesor Intel® Core™ i5-11500H z gračno kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca 2,9 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 4,6 GHz, 12 MB predpomnilnika L3, 6 jeder) in podporo za tehnologijo Intel® vPro®;
procesor Intel® Core™ i7-11800H z gračno kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca 2,3 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 4,6 GHz, 24 MB predpomnilnika L3, 8 jeder); procesor Intel® Core™ i7-11850H z gračno
kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca 2,5 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 4,8 GHz, 24 MB predpomnilnika L3, 8 jeder) in podporo za tehnologijo Intel® vPro®; procesor Intel® Core™ i9-11900H z gračno
kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca 2,5 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 4,9 GHz, 24 MB predpomnilnika L3, 8 jeder); procesor Intel® Core™ i9-11950H z gračno kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca 2,6
GHz, s tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 5 GHz, 24 MB predpomnilnika L3, 8 jeder) in podporo za tehnologijo Intel® vPro®; procesor Intel® Xeon® W-11955M z gračno kartico Intel® UHD (osnovna frekvenca 2,6 GHz, s
tehnologijo Intel® Turbo Boost tudi do 5 GHz, 24 MB predpomnilnika, 8 jeder) in podporo za tehnologijo Intel® vPro®

Nabor vezij Intel® WM590

Največji pomnilnik 64 GB DDR4-3200 ECC SDRAM 
Hitrosti prenosa podatkov do 3200 MT/s.

Pomnilniške reže 4 SODIMM; podpora za dva kanala

Notranji pomnilnik

256 GB največ 2 TB Fiksni pogon PCIe® NVMe™ M.2
256 GB največ 2 TB Fiksni pogon PCIe® NVMe™ M.2 SED
največ 500 GB Trdi disk SATA FIPS 140-2 SED s 7200 vrtljaji/minuto
500 GB največ 1 TB Trdi disk SATA s 7200 vrtljaji/minuto
največ 2 TB Trdi disk SATA s 5400 vrtljaji/minuto

Velikost zaslona (diagonala, metrični sistem) 39,6 cm (15,6")

Prikaz
Zaslon FHD (1920 x 1080) IPS z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), zaščito proti bleščanju, 1000 niti, 72 % NTSC in vgrajenim zaslonom za zaščito zasebnosti HP Sure View Reect; zaslon FHD (1920 x 1080) IPS z diagonalo
39,6 cm (15,6 palca), zaščito proti bleščanju, 250 niti in 45 % NTSC; 120-Hz zaslon 4K UHD (3840 x 2160) IPS z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), zaščito proti bleščanju, 600 niti, 100 % DCI-P3 in tehnologijo HP DreamColor
naslednje generacije; zaslon 4K UHD (3840 x 2160) IPS na dotik z diagonalo 39,6 cm (15,6 palca), steklom Corning® Gorilla® Glass 5, 600 niti in 100 % DCI-P3; zaslon FHD (1920 x 1080) IPS z diagonalo 39,6 cm (15,6
palca), zaščito proti bleščanju, 400 niti in 72 % NTSC 

Razpoložljiva graka
Vgrajeno: Gračna kartica Intel® UHD
Ločeno: Gračna kartica NVIDIA® T1200 (4 GB namenskega pomnilnika GDDR6); gračna kartica NVIDIA RTX™ A2000 (4 GB namenskega pomnilnika GDDR6); gračna kartica NVIDIA RTX™ A3000 (6 GB namenskega
pomnilnika GDDR6); gračna kartica NVIDIA RTX™ A4000 (8 GB namenskega pomnilnika GDDR6); gračna kartica NVIDIA RTX™ A5000 (16 GB namenskega pomnilnika GDDR6); procesor AMD Radeon™ Pro W6600M (8 GB
namenskega pomnilnika GDDR6)

Zvočna kartica Zvok Bang & Olufsen, dva stereo zvočnika, HP-jev digitalni mikrofon, obrnjen naprej, z dvojnim poljem, funkcijske tipke za povečanje in zmanjšanje glasnosti, kombinirani priključek za mikrofon/slušalke, zvok HD 

Razširitvene reže 1 bralnik pametnih kartic; 1 bralnik medijskih kartic SD 7.0 

Vrata in priključki
Leva stran: 1 priključek RJ-45; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 priključek SuperSpeed USB Type-A s hitrostjo signaliziranja 5 Gb/s (za polnjenje); 1 priključek SuperSpeed USB Type-A s hitrostjo signaliziranja
5 Gb/s; 1 reža za nano varnostno ključavnico  ;
Desna stran: 1 priključek za napajanje; 1 priključek mini DisplayPort™ 1.4; 1 priključek HDMI 2.0b; 2 priključka Thunderbolt™ 4 z USB4™ Type-C® s hitrostjo signaliziranja 40 Gb/s (napajanje prek USB-ja, DisplayPort™ 1.4,
HP-jeva funkcija spanja in polnjenja)

Vhodne naprave Tiha osvetljena tipkovnica HP Premium polne velikosti, odporna na tekočine s programirljivo tipko in številčnico; Dvojna kazalna palica; sledilna tablica s podporo za večkratni dotik in privzeto omogočenim tapkanjem;
Microsoftova natančna sledilna tablica s podporo za poteze s prsti;

Komunikacije LAN: Intel® I219-LM GbE, vPro®; Intel® I219-V GbE, ni vPro® ; WLAN: Kombinirani vmesnik Intel®  Wi-Fi CERTIFIED 6™  AX201 (2x2) in Bluetooth®  5.2, vPro®; kombinirani vmesnik Intel®  Wi-Fi CERTIFIED 6™  AX201 (2x2) in
Bluetooth®  5.2, ni vPro® ; WWAN: Intel® XMM™ 7360 LTE Advanced ; NFC Mirage WNC XRAV-1

Fotoaparat Kamera visoke ločljivosti 720p; kamera 720p HD IR 

Programska oprema
Bing search za IE11; Buy Office; podpora za HP Hotkey; HP-jeva programska oprema za odpravljanje hrupa; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; programska oprema HP Remote Graphics; HP Support Assistant;
HP JumpStart; vgrajena podpora za Miracast; HP Connection Optimizer; Adobe® Creative Cloud; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP-jeve nastavitve zasebnosti; HP QuickDrop; Data Science Stack; HP Easy Clean; HP PC
Hardware Diagnostics; programska oprema HP ZCentral Remote Boost 2020 za delovno postajo Z; aplikacija Tile™; 

Razpoložljiva programska oprema Podpora za HP Smart

Upravljanje varnosti
Modul Absolute Persistence; HP Device Access Manager; HP-jevo preverjanje pristnosti ob vklopu; HP Security Manager; vgrajeni bralnik pametnih kartic; varnost glavnega zagonskega zapisa; preverjanje pristnosti pred
zagonom; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Secure Platform; HP Sure Recover tretje generacije; HP BIOSphere šeste generacije; HP Sure Start šeste
generacije; HP Sure Run tretje generacije; HP Sure View Reect; HP-jeva ključavnica pred vdori; reža za nano varnostno ključavnico; HP Client Security Suite sedme generacije; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows
Secured Core;

Bralnik prstnih odtisov Bralnik prstnih odtisov (samo pri nekaterih modelih)

Napajanje 120-vatni tanki pametni zunanji napajalnik za izmenični tok; 150-vatni tanki pametni zunanji napajalnik za izmenični tok; 200-vatni izjemno tanki pametni zunanji napajalnik za izmenični tok

Vrsta akumulatorja 8-celični litij-ionski polimerni akumulator HP Long Life (94 Wh)

Življenjska doba akumulatorja Do 10 ur in 18 minut

Mere 36,1 x 24,25 x 2,60 cm

Teža Že od 2,35 kg (Teža je odvisna od konguracije in komponent.)

Ekološke oznake Potrdilo ENERGY STAR®; registrirano z EPEAT®, kjer je ustrezno. Registracija EPEAT® je odvisna od države. Če si želite ogledati stanje registriranja po posameznih državah, obiščite spletno mesto www.epeat.net.

Specikacije trajnostnega vpliva Nizka količina halogenih snovi

Garancija 3-letna omejena garancija (3/3/0) vključuje tri leta garancije za dele in delo. Popravilo na mestu uporabe ni vključeno. Pogoji in določbe se razlikujejo glede na državo. V veljavi so določene omejitve in izključitve.
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HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC

Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

Nano kabelska ključavnica HP
Zaklenite prenosni ali tablični računalnik v pisarni ali na javnih mestih, tako da ga s tanko nano
kabelsko ključavnico HP pritrdite na stabilno površino.
Številka izdelka: 1AJ39AA

Brezžična miška in tipkovnica HP
950MK z možnostjo polnjenja

Z elegantno brezžično tipkovnico in miško HP 950MK lahko izkusite storilnost brez nereda,
enostavno povezovanje in hitro, pripravljeno nastavitev HP Link-5.
Številka izdelka: 3M165AA

3-letna podpora HP za strojno
opremo prenosnih računalnikov
naslednji delovni dan na mestu
uporabe

Zagotovite si triletno možnost podpore za strojno opremo računalnika naslednji delovni dan na
mestu uporabe, ki jo zagotovi pooblaščeni tehnik podjetja HP, če težave ni mogoče rešiti na
daljavo.
Številka izdelka: U02BQE
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HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
Opombe k sporočilom
 Brez omejitev v najboljšem zmogljivostnem načinu in ko je priklopljen.
 Dodatna nastavljiva funkcija, ki jo je treba kongurirati ob nakupu.
 Funkcija HP ZCentral Remote Boost ni prednameščena v delovnih postajah Z, vendar jo lahko prenesete in brez nakupa licence izvajate v vseh namiznih in prenosnih računalnikih Z. Za oddajne naprave, ki niso razreda Z, je treba kupiti trajno posamezno licenco ali

trajno plavajočo licenco za sočasno delujoče različice, potrebna pa je tudi podpora za programsko opremo ZCentral Remote Boost. ZCentral Remote Boost zahteva operacijski sistem Windows 10, RHEL/CentOS (7 ali 8), UBUNTU 18.04 ali 20.04 LTS ali HP ThinPro 7.1.
Operacijski sistem MacOS (10.13, 10.14, 10.15) je podprt samo na strani sprejemnika. Potreben je omrežni dostop. Programsko opremo lahko prenesete s spletnega mesta hp.com/ZCentralRemoteBoost.
 Merjeno na tečaju.
 Začetna teža in mere. Teža je odvisna od konguracije.
 Vgrajeni zaslon za zaščito zasebnosti HP Sure View Reect je dodatna funkcija, ki jo je treba kongurirati ob nakupu in deluje v ležeči usmerjenosti.
 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 35 GB diska je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.
 Dodatne, nastavljive funkcije.
 DreamColor je dodatna funkcija, ki jo je treba kongurirati ob nakupu.
 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah sistema Windows. Sistemi lahko za izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi operacijski sistem Windows, zahtevajo nadgrajeno in/ali ločeno kupljeno strojno opremo, gonilnike, programsko opremo ali posodobitev

BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodablja samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo lahko za posodobitve v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto
http://www.windows.com.

 Do 128 GB pomnilnika je dodatna, nastavljiva funkcija.
 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in

konguracijo strojne ter programske opreme. Intelov sistem številčenja, znamk in/ali poimenovanja ni merilo za višjo zmogljivost.
 Adobe Premier Pro in Autodesk® 3ds Max® sta naprodaj ločeno.
 Programska oprema Adobe in Autodesk je naprodaj ločeno.
 Za trde diske je 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je dodeljenega do 3 GB prostora na sistemskem disku (za Windows 10).
 Kabli HDMI so naprodaj ločeno.
 Kabli MiniDisplayPort so naprodaj ločeno.
 Nekatere funkcije Tile™ zahtevajo dodatno naročnino na Tile™ Premium. Funkcija zvonjenja ni podprta. Aplikacijo Tile™ za Windows 10 lahko prenesete iz Trgovine Windows. Aplikacijo za mobilni telefon lahko prenesete iz trgovin App Store in Google Play.

Potrebujete sistem iOS 11 in novejši ali Android 6.0 in novejši. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778. Tile™ deluje, dokler je v akumulatorju računalnika še kaj energije.
 Preizkušanje ni namenjeno prikazu ustreznosti s pogodbenimi zahtevami ameriškega ministrstva za obrambo (DoD) ali za vojaško uporabo. Rezultati preizkusa niso zagotovilo za prihodnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Za naključno škodo potrebujete

dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
 

Opombe k tehničnim podatkom
 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi lahko za izkoriščanje vseh funkcij, ki jih nudi operacijski sistem Windows, zahtevajo nadgrajeno in/ali ločeno kupljeno strojno opremo, gonilnike, programsko opremo ali

posodobitev BIOS-a. Posodabljanje sistem Windows se izvaja samodejno in je omogočeno. Potrebujete hitri internet in Microsoftov račun. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo lahko za posodobitve v veljavi dodatne
zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.windows.com.
 V tem sistemu je predhodno nameščena programska oprema Windows 10 Pro, vključuje pa tudi licenco za programsko opremo Windows 11 Pro in zagotavlja programsko opremo za obnovitev. Hkrati lahko uporabljate le eno različico programske opreme Windows.

Za preklapljanje med različicama boste morali odstraniti eno različico in namestiti drugo. Pred odstranjevanjem in nameščanjem operacijskih sistemov ustvarite varnostne kopije vseh podatkov (datotek, fotograj itd.), da jih ne izgubite.
 Zmogljivost tehnologije Intel® Turbo Boost je odvisna od strojne in programske opreme ter celotne konguracije sistema. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.intel.com/technology/turboboost.
 V skladu z Microsoftovim pravilnikom za podporo HP ne zagotavlja podpore za operacijski sistem Windows 8 ali Windows 7 v izdelkih, ki so kongurirani s procesorji Intel® in AMD sedme generacije ter novejšimi, ali na spletnem mestu http://www.support.hp.com ne

ponuja nobenih gonilnikov za Windows 8 ali Windows 7.
 Kabel za vrata HDMI ni priložen.
 Ker nekateri pomnilniški moduli drugih proizvajalcev niso standardni, priporočamo, da zaradi združljivosti uporabite HP-jev pomnilnik. Če uporabite različne hitrosti pomnilnika, bo sistem deloval z nižjo hitrostjo pomnilnika.
 Za najboljšo učinkovitost dvokanalne izvedbe potrebujete module SODIMM enake velikosti in hitrosti v obeh pomnilniških kanalih.
 Intel® omogoča, da se arhitekture, oblikovane s štirimi režami DIMM, izvajajo s hitrostjo 2400 MT/s
 Za največjo zmogljivost pomnilnika je potreben 64-bitni operacijski sistem Windows. Pri 32-bitnih operacijskih sistemih Windows pomnilnik, večji od 3 GB, morda ne bo na voljo v celoti zaradi zahtev sistemskih virov.
 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. 1 TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 35 GB je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena za obnovitev sistema (pri sistemu Windows).
 GbE – izraz »10/100/1000« ali »gigabitni« Ethernet pomeni skladnost s standardom IEEE 802.3ab za gigabitni Ethernet in ne pomeni dejanskih delovnih hitrosti 1 Gb/s. Za hitri prenos potrebujete povezavo z gigabitnim ethernetnim strežnikom in omrežno

infrastrukturo.
 Potrebujete brezžično dostopno točko in internetno storitev, ki sta naprodaj ločeno. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specikacije za omrežni vmesnik Wi-Fi 6 (802.11ax WLAN) so samo osnutek in niso končne. Če se končne specikacije

razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ax. Na voljo samo v državah, kjer je podprt standard 802.11ax.
 Za uporabo funkcije WWAN je potrebna ločena storitvena pogodba. Pri ponudniku storitev se pozanimajte, ali je funkcija razpoložljiva in dosegljiva v vašem območju. Hitrosti povezave so odvisne od lokacije, okolja, stanja omrežja in drugih dejavnikov. Omrežje 4G

LTE ni na voljo v vseh izdelkih in regijah.
 Priključek mini DisplayPort 1.4 z ločeno gračno kartico, 1.2 z UMA.
 Vgrajena gračna kartica Intel®
 Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino v polni visoki ločljivosti oziroma visoki ločljivosti.
 Funkcija overjanja z obrazom Windows Hello uporablja kamero, posebej oblikovano za bližnje infrardeče (IR) slike, da lahko preveri pristnost naprav Windows in jih odklene skupaj z vašim Microsoftovim geslom.
 Reža za kartico nano SIM in Intel® XMM™ 7360 LTE Advanced delujeta samo s sistemom Windows 10.
 120-vatni napajalnik je mogoče kongurirati z gračno kartico Intel UMA. 150-vatni napajalnik je mogoče kongurirati s konguracijama NVIDIA T1000 in T2000. 200-vatni napajalnik je mogoče kongurirati s konguracijami gračnih kartic NVIDIA RTX 3000 ali

višjimi in AMD.
 Za ogled slik UHD potrebujete vsebino UHD.
 HP BIOSphere šeste generacije zahteva sistem Windows 10 in je na voljo v izbranih računalnikih HP Pro ter Elite. Funkcije so odvisne od platforme in konguracij.
 Ločljivosti so odvisne od zmožnosti monitorja ter od nastavitev ločljivosti in barvne globine.
 Priključek USB SuperSpeed s hitrostjo 20 Gb/s ni na voljo s priključkom Thunderbolt™ 4.
 Za celotno funkcionalnost Intel® vPro™ potrebujete 64-bitni operacijski sistem Windows 10 Pro, podprt procesor vPro, nabor vezij, omogočen za vPro, žično omrežje LAN in/ali kartico WLAN, omogočeno za vPro in TPM 2.0. Za delovanje nekaterih funkcij potrebujete

dodatno programsko opremo drugih proizvajalcev. Obiščite spletno mesto http://intel.com/vpro.
 Funkcija HP Cloud Recovery je na voljo za namizne in prenosne računalnike HP Elite in Pro s procesorji Intel® ali AMD in zahteva odprto, žično omrežno povezavo. Opomba: pred uporabo morate izdelati varnostno kopijo pomembnih datotek, podatkov, fotograj,

videoposnetkov in drugih elementov, da preprečite njihovo izgubo. Za podrobnosti obiščite spletno mesto https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.
 HP Sure Click zahteva operacijski sistem Windows 10 Pro ali Enterprise. Za celotne podrobnosti obiščite spletno mesto https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
 Miracast je brezžična tehnologija, s katero lahko osebni računalnik prikaže zaslon na televizorjih, projektorjih in predvajalnikih predstavnosti s pretakanjem, ki podpirajo tehnologijo Miracast. Tehnologija Miracast omogoča skupno rabo računalniških vsebin in

predvajanje diaprojekcij. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast.
 Programska oprema HP Performance Advisor – HP Performance Advisor je pripravljen in čaka, da vam bo pomagal čim bolje izkoristiti vašo delovno postajo HP od prvega dne dalje in vsak dan za tem. Dodatne informacije in prenos so na voljo na spletnem mestu

https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html.
 Komplet HP Manageability Integration Kit lahko prenesete s spletnega mesta http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 Modul Absolute Persistence: Absolute agent je privzeto izklopljen in se aktivira, ko stranka kupi in aktivira naročnino. Naročniško razmerje je mogoče skleniti za obdobje več let. Storitev je omejena; za razpoložljivost zunaj ZDA se obrnite na Absolute. Jamstvo

odkritja naprave Absolute je omejeno. V veljavi so določeni pogoji. Za celotne podrobnosti obiščite spletno mesto http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Data Delete je dodatna storitev, ki jo zagotavlja Absolute Software. Če jo
uporabite, se jamstvo odkritja naprave izniči in razveljavi. Za uporabo storitve Data Delete morajo stranke najprej podpisati pogodbo o vnaprejšnji pooblastitvi in pridobiti PIN ali kupiti enega ali več žetonov RSA SecurID podjetja Absolute Software.

 Dejanska svetlost bo pri zaslonu HP Sure View ali zaslonu na dotik nižja.
 Funkcija HP QuickDrop zahteva dostop do interneta in računalnik s prednameščenim operacijskim sistemom Windows 10 z aplikacijo HP QuickDrop ter napravo Android (telefon ali tablični računalnik), v kateri se izvaja sistem Android 7 ali novejši z aplikacijo Android

HP QuickDrop, in/ali napravo iOS (telefon ali tablični računalnik), v kateri se izvaja sistem iOS 12 ali novejši z aplikacijo iOS HP QuickDrop.
 Varnostna ključavnica za varnostno režo je naprodaj ločeno.
 HP Support Assistant zahteva operacijski sistem Windows in dostop do interneta.
 Za uporabo funkcije HP Connection Optimizer potrebujete operacijski sistem Windows 10.
 Akumulator je notranji in ga stranka ne more zamenjati sama. Servis je zagotovljen na podlagi garancije. Za akumulatorje privzeto velja enoletna omejena garancija, razen za akumulatorje z dolgo življenjsko dobo, za katere velja enaka enoletna ali triletna garancija

kot za platformo.
 HP Sure Start šeste generacije je na voljo v izbranih računalnikih HP in zahteva sistem Windows 10.
 Funkcija HP ZCentral Remote Boost ni vnaprej nameščena v delovnih postajah Z, vendar jo lahko prenesete in brez nakupa licence uporabljate v vseh namiznih in prenosnih računalnikih Z. Za oddajne naprave, ki niso razreda Z, je treba kupiti trajno posamezno

licenco ali trajno plavajočo licenco za sočasno delujoče različice, potrebna pa je tudi podpora za programsko opremo ZCentral Remote Boost. ZCentral Remote Boost zahteva operacijski sistem Windows 10, RHEL/CentOS (7 ali 8), UBUNTU 18.04 ali 20.04 LTS ali HP
ThinPro 7.1. Operacijski sistem MacOS (10.13, 10.14, 10.15) je podprt samo na strani sprejemnika. Potreben je omrežni dostop. Programsko opremo lahko prenesete s spletnega mesta hp.com/ZCentralRemoteBoost.

 HP-jeva ključavnica pred vdori ni na voljo v operacijskem sistemu Ubuntu.
 Na podlagi registracije EPEAT® v ZDA v skladu s standardom IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stanje registracije EPEAT® je odvisno od države. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.epeat.net.
 Zunanje napajanje, napajalni kabli, kabli in zunanje naprave nimajo nizke vsebnosti halogena. Servisni deli, ki jih dobite po nakupu izdelka, morda nimajo nizke vsebnosti halogena.
 Za podrobne informacije o podpori za operacijski sistem Linux®/strojno opremo obiščite spletno mesto http/www.hp.com/linux_hardware_matrix
 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in

konguracijo strojne ter programske opreme. Intelov sistem številčenja, znamk in/ali poimenovanja ni merilo za višjo zmogljivost.
 Dva mikrofona sta na voljo, če je računalnik opremljen z dodatno spletno kamero in dodatnim mikrofonom, obrnjenim naprej.
 Vgrajeni zaslon za zaščito zasebnosti HP Sure View Reect je dodatna funkcija, ki jo morate kongurirati ob nakupu in je oblikovana za delovanje v ležeči usmerjenosti.
 Secure Erase – možnost je namenjena metodam, opisanim v posebni publikaciji 800-88 Narodnega urada za standarde in tehnologijo za metodo čiščenja »Clear«. Funkcija HP Secure Erase ne zagotavlja podpore za platforme s procesorjem Intel® Optane™.
 HDMI 2.0b z ločeno gračno kartico, 1.4 z UMA.
 HP Sure Recover tretje generacije je na voljo v izbranih računalnikih HP in zahteva odprto omrežno povezavo. Pred uporabo funkcije HP Sure Recover morate izdelati varnostno kopijo pomembnih datotek, podatkov, fotograj, videoposnetkov in drugih elementov,

da preprečite njihovo izgubo. Na omrežju temelječa obnovitev prek povezave Wi-Fi je na voljo samo v računalnikih z modulom Intel Wi-Fi.
 Funkcija HP Sure Sense je na voljo v izbranih računalnikih HP, ni pa na voljo z izdajo Windows10 Home.
 HP Sure Run tretje generacije je na voljo v izbranih osebnih računalnikih HP Pro in Elite ter delovnih postajah s sistemom Windows 10 ali računalnikih za podjetja z določenimi procesorji Intel® ali AMD.
 Funkcija HP Easy Clean zahteva operacijski sistem Windows 10 RS3 in onemogoči samo tipkovnico, zaslon na dotik ter sledilno tablico. Priključki niso onemogočeni. Za čiščenje glejte uporabniški vodnik.
 Dejanske vatne ure (Wh) akumulatorja so odvisne od zmogljivosti oblikovanja. Zmogljivost akumulatorja se bo čez čas naravno zmanjšala, kar je odvisno od življenjske dobe, časa, načina uporabe, okolja, temperature, konguracije sistema, naloženih aplikacij,

funkcij, nastavitev za upravljanje porabe in drugih dejavnikov.
 Aplikacija Tile zahteva operacijski sistem Windows 10. Nekatere funkcije zahtevajo dodatno naročnino na Tile Premium. Funkcija zvonjenja ni na voljo v prenosnih računalnikih HP Zbook Fury G8. Aplikacijo Tile za Windows 10 lahko prenesete iz Trgovine Windows.

Aplikacijo za mobilni telefon lahko prenesete iz trgovin App Store in Google Play. Potrebujete sistem iOS 11 in novejši ali Android 6.0 in novejši. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto https://support.thetileapp.com/hc/en-us/articles/200424778. HP Tile deluje,
dokler je v akumulatorju računalnika še kaj energije.

 Zahteva procesor Intel® vPro® , AMD Ryzen™ Pro ali Qualcomm® z SD850 ali novejšim ter 8 GB sistemskega pomnilnika ali več. Funkcija računalnika z zaščitenim jedrom mora biti omogočena v tovarni.
 Največja hitrost 40 GB/s, ki jo zagotavljata priključka Thunderbolt™ 4 in USB4™, bo razdeljena med različne podatkovne tokove.

Prijavite se za posodobitve www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2021 HP Development Company, L.P. Edine garancije za HP-jeve izdelke so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takšnim izdelkom. Noben del tega dokumenta ne
predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.
 
Intel, logotip Intel, Intel Core, Thunderbolt, Xeon in Ultrabookand Core Inside so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in/ali drugih
državah. Adobe, Creative Cloud in Premier Pro so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Adobe Systems Incorporated. NVIDIA in Quadro sta blagovni znamki in/ali registrirani
blagovni znamki družbe NVIDIA Corporation v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so v lasti svojih lastnikov.
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