
Ver� sayfası

HP 255 15.6 �nch G9 Notebook PC
İş ortamı �ç�n güçlend�r�lm�şt�r

Güçlü teknoloj�ler �çeren ve g�tt�ğ�n�z her
yere kolaylıkla taşınab�len modern kasalı ve
uygun f�yatlı HP 255 D�züstü B�lg�sayar �le
bağlantıda kalın. AMD Ryzen™ �şlemc�  ve
temel �şb�rl�ğ� araçlarıyla �şler�n�z�
tamamlayın.

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

HP, �ş �ç�n W�ndows 11 Pro öner�r
Şık ve haf�f

HP 255 D�züstü B�lg�sayar �nce ve haf�f tasarımıyla mob�l çalışma tarzlarına uyum sağlar. Dar çerçevel�
tasarımı ve büyük ekran-gövde oranı  �le �steğe bağlı 300 n�t Full HD ekran  �ş veya �çer�k akışı �ç�n
gen�ş ekran alanı sunar.

İş �ç�n tasarlandı, eğlenceye hazır
Güçlü AMD Ryzen™ �şlemc�,  32 GB'a kadar DDR4 bellek,  �steğe bağlı ç�ft kanallı bellek, ç�ft depolama,
SD kart okuyucu ve katı hal depolama seçenekler�  g�b� en son teknoloj�lerle projeler� güvenle
tamamlayın.

Net görünmen�z� ve duyulmanızı sağlar
İster yan odadan �sterse k�lometrelerce uzaktan ek�b�n�ze bağlanın. Geç�c� gürültü azaltma özell�kl� HD
kamera kend�n�z� göstermen�ze yardımcı olur ve yapay zeka temell� gürültü azaltma özell�kl� ç�ft d�z�
m�krofonlar yüksek kal�tel� ses deney�m� sunar.

Genel olarak daha �y� b�r b�lg� �şlem deney�m� sunan düşük mav� ışıklı gen�ş 15,6 �nç d�yagonal 300 n�t
panel ekranda kolaylıkla çalışın.
Düşük aydınlatma koşullarında görüntülü aramalar �ç�n opt�m�ze ed�lm�şt�r. HD kamera görsel netl�k
sağlarken, geç�c� gürültü azaltma görsel gürültü ve p�kselleşmen�n etk�ler�n� azaltarak tüm ayrıntıları
yakalayab�lmen�z �ç�n artırılmış çözünürlüğe olanak tanır.
İsteğe bağlı g�gab�t hızında W�-F� 6 ve �steğe bağlı WLAN 802.11ac/Bluetooth® 5.0 b�rleş�m� �le yoğun
kablosuz ortamlarda hızlı ve güven�l�r bağlantı elde ed�n.
Ç�ft depolama seçenekler�yle her �k� dünyanın en �y� özell�kler�n� elde ed�n. B�lg�sayarı başlatın ve
yüksek hızlı katı hal sürücüsüyle uygulamalara daha hızlı er�ş�n ve yüksek kapas�tel� sab�t sürücüyle
d�j�tal medyalar �ç�n gen�ş depolamanın keyf�n� çıkarın.
Yapay zeka tabanlı gürültü azaltma ve ç�ft d�z� m�krofonlarla ver�ml� çevr�m�ç� aramalar ve toplantı
deney�mler� yaşayın. Yapay zeka tabanlı gürültü azaltma tüm gelen ve g�den seslere endüstr� l�der�
gürültü f�ltreleme teknoloj�s�n� uygulayarak �şb�rl�ğ�n� gel�şt�r�r.
HP d�züstü b�lg�sayarınızın HP dayanıklılık standartlarını karşıladığından veya aştığından em�n olmanız
�ç�n donanıma ve s�stemlere yönel�k MIL-STD 810 test�nden geçm�şt�r.
İsteğe bağlı entegre parmak �z� okuyucu ve parmağınızın bas�t b�r dokunuşuyla d�züstü b�lg�sayarınıza
güvenl� b�r şek�lde er�ş�n.
Güven�l�r Platform Modülü (TPM) ver�ler�n�z�, e-postalarınızı ve kullanıcı k�ml�k b�lg�ler�n�z� korumak �ç�n
donanım tabanlı ş�freleme anahtarları sağlar.
USB Type-C® ver� bağlantı noktası, RJ-45 ve HDMI bağlantı noktaları �le of�ste veya evde kablolu
ağınıza ve çevre b�r�mler�n�ze hızla bağlanın. Hızlı ve kullanımı kolay SD kart yuvası sayes�nde HP 255
d�züstü b�lg�sayarınızdak� ver�ler� kolayca yedekley�n ve taşıyın.
Düşük aydınlatmalı odalarda veya gece uçuşlarında b�le kullanmaya devam ed�n. Arka aydınlatmalı
klavye sayes�nde çok çeş�tl� ortamlarda rahatça yazab�l�rs�n�z.
Kr�stal netl�ğ�nde FHD çözünürlük ve akıcı, sorunsuz performansla farkı görün ve h�ssed�n. Yen�leme
oranını GPU �le senkron�ze eden AMD FreeSync™ sayes�nde ekrandak� takılmalar �le yırtılmalar ve g�r�ş
gec�kmeler� tar�h oluyor.

2

5 3,4

2 3
3

3,6,7,8

3,9

10

3

11

3

4,13



Ver� sayfası | HP 255 15.6 �nch G9 Notebook PC HP, �ş �ç�n W�ndows 11 Pro öner�r

HP 255 15.6 �nch G9 Notebook PC Tekn�k Özell�kler Tablosu

*Ürün resm�, gerçek üründen farklı olab�l�r

Kullanılab�l�r İşlet�m S�stem�

W�ndows 11 Pro
W�ndows 11 Pro Educat�on
W�ndows 11 Home – HP, �şletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu öner�r
W�ndows 11 Home S�ngle Language – HP, �şletmeler �ç�n W�ndows 11 Pro'yu öner�r
W�ndows 11 Home Educat�on – HP, �ş �ç�n W�ndows 11 Pro �şlet�m s�stem�n� öner�r
FreeDOS

İşlemc� a�les� AMD Ryzen™ 3 �şlemc�; AMD Ryzen™ 5 �şlemc�; AMD Ryzen™ 7 �şlemc�

Kullanılab�l�r İşlemc�ler

AMD Ryzen™ 7 5825U �le AMD Radeon™ Graf�k Kartı (2,0 GHz temel saat frekansı, 4,5 GHz'e kadar max boost saat frekansı, 16 MB L3 önbellek, 8
çek�rdek, 16 �ş parçacığı); AMD Ryzen™ 5 5625U �le AMD Radeon™ Graf�k Kartı (2,3 GHz temel saat frekansı, 4,3 GHz'e kadar max boost saat
frekansı, 16 MB L3 önbellek, 6 çek�rdek, 12 �ş parçacığı); AMD Ryzen™ 3 5425U �le AMD Radeon™ Graf�k Kartı (2,7 GHz temel saat frekansı, 4,1
GHz'e kadar max boost saat frekansı, 8 MB L3 önbellek, 4 çek�rdek, 8 �ş parçacığı)

Maks�mum bellek 16 GB DDR4-3200 MHz RAM 
Yuvalar müşter� er�ş�m�ne/yükseltmes�ne açık değ�ld�r. Ç�ft kanallı belleğ� destekler.

Bellek yuvaları 2 SODIMM

Dah�l� depolama

en fazla 1 TB 5400 rpm SATA �le 256 GB PCIe® M.2 SSD
en fazla 1 TB 5400 rpm SATA �le 128 GB PCIe® M.2 SSD
256 GB en fazla 1 TB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD
128 GB en fazla 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 Value SSD TLC
500 GB en fazla 1 TB 5400 rpm SATA
en fazla 500 GB 7200 rpm SATA

Ekran boyutu (d�yagonal, metr�k) 39,6 cm (15,6")

Ekran
39,6 cm (15,6") d�yagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar çerçeve, yansıma önley�c�, 250 n�t, %45 NTSC; 39,6 cm (15,6") d�yagonal, HD (1366 x
768), dar çerçevel�, yansıma önley�c�, 250 n�t, %45 NTSC; 39,6 cm (15,6") d�yagonal, FHD (1920 x 1080), dar çerçevel�, yansıma önley�c�, 250 n�t,
%45 NTSC; 39,6 cm (15,6") d�yagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, m�kro kenarlı, yansıma önley�c�, 300 n�t, %100 sRGB 

Kullanılab�l�r Graf�k İşlemc�ler Tümleş�k: AMD Radeon™ Graf�k Kartı
(HD Decode, DX12 ve HDMI 1.4b desteğ�.)

Ses Ç�ft stereo hoparlör, ç�ft d�z� m�krofon

Kablosuz teknoloj�ler� (M�racast sert�f�kalı aygıtlarla uyumludur.)

Bellek kartı aygıtı 1 SD kart okuyucu

Bağlantı Noktaları ve Konektörler
2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps ver� aktarım hızı; 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps ver� aktarım hızı; 1 RJ-45; 1 b�rleş�k kulaklık/m�krofon; 1
HDMI 1.4b; 1 AC güç kaynağı ;
(HDMI kablosu ayrı satılır.)

G�r�ş aygıtları İsteğe bağlı arka aydınlatmalı, tam boyutlu, dokulu ç�klet klavye ; Çoklu dokunma hareketler�n� destekleme özell�kl� Touchpad;

İlet�ş�m
Tümleş�k 10/100/1000 GbE ; Realtek RTL8821CE 802.11a/b/g/n/ac (1x1) W�-F�® ve Bluetooth® 4.2 kablosuz kartı; Realtek RTL8822CE
802.11a/b/g/n/ac (2x2) W�-F�® ve Bluetooth® 5 kablosuz kartı; Realtek W�-F� 6 RTL8852BE 802.11a/b/g/n/ax (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz
kartı ;

Kamera Geç�c� gürültü azaltma özell�kl� 720p HD kamera 

Yazılım HP Connect�on Opt�m�zer; HP PC Hardware D�agnost�cs UEFI; HP Support Ass�stant; HP Aud�o Sw�tch; myHP; HP G�zl�l�k Ayarları; HP Qu�ckDrop;
Dropbox Promosyonu; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware D�agnost�cs W�ndows; Off�ce Satın Alın (Ayrı satılır)

Güvenl�k yönet�m� TPM 2.0; Express VPN (30 günlük ücrets�z deneme); McAfee Güvenl�ğ� (30 günlük ücrets�z deneme); LastPass parolası;

Parmak �z� okuyucu Parmak �z� sensörü (bel�rl� modellerde)

Yönet�m özell�kler� Tüket�c� İç�n Touchpo�nt Custom�zer

Güç HP Smart 65 W Har�c� AC güç adaptörü; HP Smart 65 W EM Har�c� AC güç adaptörü; HP Smart 45 W Har�c� AC güç adaptörü

P�l türü HP Uzun Ömürlü 3 hücrel�, 41 Wh L�tyum �yon pol�mer

Boyutlar 35,8 x 24,2 x 1,99 cm

Ağırlık 1,74 kg'dan başlar; (Ağırlık yapılandırmaya göre değ�ş�r. Güç adaptörü �çermez.)

Ekoloj�k et�ketler EPEAT® S�lver, ABD'de tesc�ll�d�r

Energy star sert�f�kalı (sab�t ser�) ENERGY STAR® onaylı

Sürdürüleb�l�r etk� özell�kler� %2 tüket�c� sonrası ger� dönüştürülmüş plast�k; Düşük Halojen; Dış kutu ve oluklu yastıklı ambalaj %100 sürdürüleb�l�r kaynaklıdır ve ger�
dönüştürüleb�l�r; Ger� Dönüştürülmüş Plast�k yastıklar

Garant� 1 yıllık (1/1/0) sınırlı garant�ye 1 yıllık parça ve �şç�l�k dah�ld�r. Yer�nde onarım dah�l değ�ld�r. Hükümler ve şartlar ülkelere göre farklılık göstereb�l�r.
Bazı kısıtlamalar ve �st�snalar geçerl�d�r.
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HP 255 15.6 �nch G9 Notebook PC

Aksesuarlar ve h�zmetler (dah�l değ�ld�r)

HP Prelude Pro 15,6 �nç Ger�
dönüştürülmüş Sırt Çantası

Çevreye duyarlı tasarıma sah�p olan ve ger� dönüştürülmüş kumaştan  üret�len şık ve dayanıklı
sırt çantasıyla seyahat ed�n. HP Prelude Pro Ger� Dönüştürülmüş Sırt Çantası, c�hazlarınızı �şten
eve veya başka yerlere götürürken �ç�n�z�n rahat olması �ç�n güvenl�k özell�kler�yle b�rl�kte gel�r.
Ürün numarası: 1X644AA

 Sırt çantasının dış yüzey� %95 ger� dönüştürülmüş kumaştan üret�lm�şt�r.
 Güç bankası ayrı satılır.

HP 235 Kablosuz Fare ve Klavye

Konforlu, şık ve sess�z klavye ve faren�n keyf�n� çıkarın. Artık en az gürültüyle en ver�ml� şek�lde
çalışab�l�rs�n�z. Ayrıca, klavye kısayolları ve uzun ömürlü p�ller sayes�nde tüm gün üretken
kalab�l�rs�n�z.
Ürün numarası: 1Y4D0AA

 10 m'ye (32,8 ft) kadar kablosuz bağlantı.
 Gerçek p�l ömrü çevresel koşullara göre değ�ş�r ve zamana ve kullanıma bağlı olarak azalması

normald�r.

HP Stereo 3,5 mm Kulaklık G2

Tüm gün boyunca b�r an b�le sorun yaşamadan çağrılara g�r�p çıkın. Jakı takın ve tüm gün net b�r
şek�lde konuşmaya ve duymaya hazır olun. Gürültü önleme, rahat tasarım ve kolay ayarlama
�mkanı �le ses konforunuz s�z� çağrıdan çağrıya sorunlar veya hayal kırıklığı olmadan taşıyacaktır.
Ürün numarası: 428K7AA

 Google, Chromebook uyumluluk standartlarını karşılayacak şek�lde test ed�lm�şt�r.
 Bu ürün, en son Chrome OS sürümünü çalıştırab�len c�hazlarla çalışır ve Google uyumluluk

standartlarını karşıladığı onaylanmıştır. Google, bu c�hazın nasıl çalıştığından veya güvenl�k
gereks�n�mler� �le uyumluluğundan sorumlu değ�ld�r. Chromebook ve Works W�th Chromebook
rozet�, Google LLC'n�n t�car� markalarıdır.
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HP 255 15.6 �nch G9 Notebook PC
Mesaj Altb�lg�ler�

 Çok çek�rdek teknoloj�s�,  bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır.  Bu teknoloj�n �n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r.  Performans ve saat frekansı,  uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmalarınıza göre değ�ş�kl�k göster�r.  AMD'n�n numaralandırma yöntem�, saat hızı �ç�n b �r ölçüt değ�ld �r.  İnternet er�ş�m� gerek�r ve ürünle b�rl�kte sunulmaz.

 Satın alma sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı b �r özell�kt�r.
 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüler� görüntülemek �ç�n FHD �çer�k gerekl�d �r.
 C �haz %81 ekran gövde oranına sah�pt�r.  Akt�f artı akt�f olmayan görüntüleme alanının, akt�f görüntüleme alanı artı kenarlığa oranı.  Kapak masaya d�key gelecek şek�lde ölçülmüştür.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet h�zmet� gerek�r ve ayrı satılır.  Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ � sın ırlıd ır.  W �-F� 6, öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur.
 W �-F� 6 (802.11ax) sayes�nde, aynı yönlend�r�c�ye bağlı �k� c�haz arasında ver� aktarımı yaparken W �-F�® destekleyen g�gab�t h ızlarına ulaşılab�l�r.  Ayrı satılan ve 160 MHz kanalları destekleyen kablosuz yönlend�r�c� gerek�r.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet er�ş�m� gerekl�d �r.  Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ � sın ırlıd ır.  W �-F� 5, öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur.
 SSD ve HDD'ler�n karşılaştırıld ığ ı dah�l� testlere dayanır.

 MIL-STD testler� ABD Savunma Bakanlığ ı sözleşme gereks�n�mler�ne veya asker� kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır.  Test sonuçları,  gelecekte bu test koşulları altında sunulacak performansın garant�s� değ�ld �r.  Kaza sonucu oluşan
hasarlar �ç�n �steğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack gerek�r.

 TPM ürün yazılımı (TPM 2.0) dah�ld �r.  Ayrık TPM (TPM 2.0) bazı modellerde sunulur ve satın alma sırasında yapılandırma gerekt�r�r.
 FreeSync™ yalnızca D�splayPort veya HDMI bağlantı noktası �le bağlı olduğunda kullanılab�l�r.  FreeSync, FHD veya QHD ekranlar üzer�nde etk�nleşt�r�lm�ş ve ekranın yen�leme hızını graf�k kartın ın kare hızına k�l�tleyerek oyunlarda ve v�deolarda takılma ve/veya

bozulmaları ortadan kaldırmak �ç�n tasarlanmış b�r AMD teknoloj�s�d �r.  Mon�tör,  AMD Radeon™ Graf�k Kartı ve/veya D�splayPort™ Adapt�ve-Sync teknoloj�s� �le uyumlu AMD A Ser�s� APU gerekl�d �r.  AMD Catalyst™ 15.2 Beta (ya da üzer�) gerekl�d �r.  Uyarlanab�l�r
yen�leme hızları ekrana göre değ�ş�kl�k göster�r.
 

Tekn�k Özell�kler Altb�lg�ler�
 Bazı W �ndows sürümler�nde özell�kler�n tamamı kullanılamayab�l�r.  S �stemler�n W �ndows �şlevsell�ğ �nden tam olarak yararlanab�lmes� �ç�n yükselt�lm�ş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemes� gerekeb�l�r.  W �ndows otomat�k

olarak güncellen�r ve etk�nleşt�r�l�r.  Yüksek hızlı �nternet ve M�crosoft hesabı gerek�r.  Güncellemeler �ç�n zaman �çer�s�nde İSS ücretler� uygulanab�l�r ve ek gereks�n�mler ortaya çıkab�l�r.  Bkz. http://www.w�ndows.com.
 Bu b�lg �sayara W �ndows 11 Home S�ngle Language özell�ğ � önceden yüklenm�şt�r.
 Çoklu çek�rdek teknoloj�s�,  bel�rl� yazılım ürünler�n�n performansını artırmak �ç�n tasarlanmıştır.  Bu teknoloj�n �n kullanımından bazı müşter�ler veya yazılım uygulamaları yararlanamayab�l�r.  Performans ve saat frekansı,  uygulama �ş yükünün yanı sıra donanım ve

yazılım yapılandırmanıza göre değ�ş�kl�k göster�r.  AMD'n�n numaralandırma yöntem�, saat hızı ölçütü değ�ld �r.
 İşlemc� hızı,  en yüksek performans modunu göster�r;  �şlemc�ler,  p �l opt�m�zasyonu modunda daha düşük hızlarda çalışır.
 Max Boost saat frekansı performansı donanıma, yazılıma ve genel s�stem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık göster�r.
 M�crosoft'un destek pol�t�kası uyarınca HP, Intel ve AMD 7. nes�l ve üzer� �şlemc�lerle yapılandırılmış ürünlerde W �ndows 8 veya W �ndows 7 �şlet�m s�stemler�n� desteklemez ya da W �ndows 8 veya W �ndows 7 sürücüler�n� http://www.support.hp.com adres�nde

sunmaz.
 Bazı üçüncü taraf bellek modüller�n�n endüstr� standardına uymayan yapıda olması neden�yle uyumluluk elde etmek �ç�n HP markalı bellek kullanmanızı öner�r�z.  Farklı h ızlarda bellek ün�teler�n� b �rl�kte kullanırsanız, s�stem daha düşük bellek hızında

performans göster�r.
 Depolama sürücüler� �ç�n,  GB = 1 m�lyar bayt.  TB = 1 tr�lyon bayt. B�ç�mlend�r�lm�ş gerçek kapas�te daha azdır.  En fazla 30 GB'lık b �r kısım (W �ndows �ç�n) s�stem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet h�zmet� gerek�r ve ayrı satılır.  Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ � sın ırlıd ır.  W �-F� 6, öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur.

 Kablosuz er�ş�m noktası ve �nternet h�zmet� gerek�r ve ayrı satılır.  Herkese açık kablosuz er�ş�m noktalarının kullanılab�l�rl�ğ � sın ırlıd ır.  W �-F� 5 (802.11 ac),  öncek� 802.11 tekn�k özell�kler�yle ger�ye dönük olarak uyumludur.
 M�racast,  b �lg �sayarınızı TV'lere, projektörlere ve akış yürütücüler�ne yansıtmak �ç�n kullanab�leceğ�n�z kablosuz b�r teknoloj�d �r.
 "10/100/1000" veya "G�gab�t" Ethernet ter�m�,  G�gab�t Ethernet �ç�n IEEE standardı 802.3ab �le uyumluluğu �fade eder ve gerçek �şlet�m hızının 1 Gbps olduğu anlamına gelmez. Yüksek hızlı �let�m �ç�n b �r G�gab�t Ethernet sunucuya bağlantı ve ağ altyapısı

gerek�r.
 HD görüntüler� göreb�lmek �ç�n HD �çer�k gerek�r.
 Arka aydınlatmalı klavye �steğe bağlı b �r özell�kt�r.
 Çözünürlükler,  mon�tör özell�kler�ne ve çözünürlük �le renk der�nl�ğ � ayarlarına bağlıd ır.
 Ayrı veya �steğe bağlı özell�k olarak satılır.
 HP Support Ass�stant �ç�n W �ndows ve �nternet er�ş�m� gerek�r.
 Ürün yazılımı TPM, 2.0 sürümüdür. Donanım TPM v1.2 sürümüdür ve TPM 2.0 bel�rt�m sürümü v0.89 alt kümes�d�r,  Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafından uygulanmıştır.
 30 günlük McAfee® L�veSafe™ deneme sürümü dah�ld �r.  İnternet er�ş�m� gerek�r ve ürüne dah�l değ�ld �r.  Sona erme tar�h�nden sonra abone olunması gerek�r.  Daha fazla b�lg � almak �ç�n bkz. www.McAfee.com.
 HP Parmak İz� sensörü satış sırasında yapılandırılması gereken �steğe bağlı b �r özell�kt�r.
 P�l�n  gerçek watt saat (W h) değer�,  tasarım kapas�tes�ne göre farklılık göster�r.  Raf ömrü, zaman, kullanım, ortam, sıcaklık,  s�stem yapılandırması,  yüklenen uygulamalar,  özell�kler,  güç yönet�m� ayarları ve d�ğer etkenlere bağlı olarak p�l kapas�tes� doğal olarak

azalır.
 Kullanılab�l�rl�k ülkeye göre değ�ş�r.
 HP Care Pack'ler ayrı satılır.  HP Care Pack'ler �ç�n h�zmet düzeyler� ve yanıt süreler�,  coğraf� konumunuza göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r.  H�zmet, donanımın satın alındığı tar�hte başlar.  Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olab�l�r.  Ayrıntılı b �lg � almak �ç�n

www.hp.com/go/cpc adres�n� z�yaret ed�n. HP h�zmetler�,  sağlanan h�zmete �l�şk�n veya satın alma sırasında Müşter�ye b�ld �r�len �lg �l� HP hüküm ve şartlarına tab�d�r.  Müşter�,  �lg �l� yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sah�p olab�l�r ve HP h�zmet hüküm ve şartları
veya HP Ürünü �le b �rl�kte sağlanan HP Sınırlı Garant�s� bu hakları herhang� b �r şek�lde etk�lemez.

 IEEE 1680.1-2018 EPEAT® uyarınca US EPEAT® kaydı temel alınmıştır.  Durum ülkeden ülkeye değ�şeb�l�r.  Daha fazla b�lg � �ç�n www.epeat.net adres�n� z�yaret ed�n.
 Ger� dönüştürülmüş plast�k �çer�k yüzdes� IEEE 1680.1-2018 standardında bel�rlenen tanıma dayanmaktadır.
 Plast�k yastıklar %90'ın üzer�nde ger� dönüştürülmüş plast�kten �mal ed�l�r.
 Dış kutu ambalajın ın ve mukavva yastıkların %100'ü sürdürüleb�l�r kaynaklı,  sert�f�kalı ve ger� dönüştürülmüş l�erden �mal ed�l�r.

Güncellemeler� �ç�n kayıt www.hp.com/go/getupdated

© Copyr�ght 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan b�lg�ler önceden haber ver�lmeden değ�şt�r�leb�l�r. HP ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n sunulan tüm garant�ler, bu ürün ve
h�zmetlerle b�rl�kte ver�len açık garant� b�ld�r�mler�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu belgede yer alan h�çb�r �fade ek garant� oluşturacak şek�lde yorumlanamaz. HP, bu belgedek� tekn�k hatalardan veya
yazım hatalarından ya da eks�kl�klerden sorumlu tutulamaz.
 
AMD ve Radeon, Advanced M�cro Dev�ces, Inc.'n�n t�car� markalarıdır. NVIDIA ve NVIDIA logosu, NVIDIA Corporat�on'ın ABD'de ve d�ğer ülkelerde t�car� markaları ve/veya tesc�ll� t�car�
markalarıdır. Bluetooth, sah�b�ne a�t b�r t�car� markadır ve HP Inc. tarafından l�sanslı olarak kullanılmaktadır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tesc�ll� t�car� markalarıdır.
SDXC, SD-3C'n�n ABD'de, d�ğer ülkelerde veya her �k�s�nde tesc�ll� t�car� markasıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Da�res�'n�n tesc�ll� t�car� markasıdır. D�ğer tüm t�car� markalar �lg�l�
sah�pler�ne a�tt�r.
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