
Intel Inside®.
Intel ile Daha Akıllı Cihazlar.
İş ihtiyaçlarınıza uygun form faktörü hangisi? Günümüzün iş ortamında, her soruna uyacak tek bir çözüm 
bulmak mümkün değil. Size en uygun form faktörünün hangisi olduğunu bulmak için bu hızlı başvuru 
kılavuzundan yararlanın.

Masaüstü Cihaz Seçenekleri Mobil Cihaz Seçenekleri

Geleneksel Masaüstü PC Mini Bilgisayar Hepsi Bir Arada Bilgisayar 2'si 1 Arada Cihaz Tablet Dizüstü Bilgisayar

 - Genişletilebilir, sabit bir 
form faktöründe geniş 
performans seçenekleri 
arayan kullanıcılar için 
tasarlanmıştır.

 - Intel® işlemcilerinin 
başarısı kanıtlanmış 
performansına sahip 
daha küçük bir cihaz 
isteyen mevcut masaüstü 
PC kullanıcıları için 
idealdir.

 - Uygun maliyet, az yer 
kaplayan tasarım, ultra 
düşük güç tüketimi ve 
birden çok monitör 
kullanabilme esnekliği.

 - Modern dokunma 
özellikleri içeren sabit 
bir form faktörü arayan 
kullanıcılar için idealdir.

 - Şık, ince ve kompakt 
tasarım, müşteriye 
yönelik kullanım alanları 
için idealdir. 

 - Kolayca taşınan Hepsi 
Bir Arada bilgisayarlar 
dokunmatik kullanımın 
esnekliğini sunar ve daha 
kolay iş birliği için çoklu 
dokunma özelliklerini 
destekler. 

 - Elde taşınabilir bir 
tableti dizüstü bilgisayar 
performansıyla birlikte 
isteyen kullanıcılar için 
eşsiz ve ultra taşınabilir 
bir cihaz.

 - Dönüştürülebilir cihazlar¹ 
veya ayrılabilir modeller 
vardır; içerik paylaşımı ve 
sunumlar için idealdir.

 - Çoklu görev olanağı ve 
uzun pil ömrü içerir.

 - Çeşitli ekran boyutları ve 
hafif tasarımlar içeren, 
tümü daha uzun pil ömrü 
sunan ince Ultrabook™ 
cihazlar da vardır.

 - Uzun pil ömrü sunan ince, 
hafif ve taşınabilir bir cihaz 
isteyen kullanıcılar için 
idealdir.

 - Mobil çalışan kullanıcılar 
için yüksek performans 
sağlar.

 - İçerikleri müşteriler veya iş 
arkadaşlarıyla paylaşmak 
ve sunum yapmak için 
idealdir.

 - Şirketinizin iş akışlarını ve 
uygulamalarını mobil hale 
getirerek kullanıcıların her 
yerde üretken olmasını 
sağlar.

 - 7 inçten başlayan çeşitli 
ekran boyutları vardır.

 - Geleneksel dizüstü 
bilgisayarlar güçlü bir 
performans elde etmek 
isteyen kullanıcılar için 
mükemmel bir seçimdir.

 - Bu cihazlar ofiste, 
evde ya da hareket 
halindeyken, çok çeşitli 
ortamlarda çalışmak için 
idealdir.

 - Yerleşik klavyenin yanı 
sıra dokunmatik kullanım 
özelliklerini arayan 
kullanıcılar için en iyi 
seçenek, Ultrabook™ 
cihazlarıdır.

Taşınabilir bir cihaza mı ihtiyacınız var?

Cihazın dokunmatik özellikleri 
olmasını istiyor musunuz?

Tek bir cihazı hem tablet hem dizüstü 
bilgisayar olarak kullanmak istiyor musunuz?

Yer tasarrufu sağlayan 
bir tasarıma ihtiyacınız 

var mı?

Cihazın hem maksimum elde 
taşınabilirlik özelliği hem dokunmatik 

özelliği olmasına ihtiyacınız var mı?
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Intel® İşlemci Teknolojisi: Aralarında Ne Fark Var?
Seçiminiz ister Intel® Core™ vPro™ işlemcili bir 2'si 1 Arada 
cihaz,¹ ister Intel® Atom™ işlemcili ve Windows* veya Android* 
işletim sistemli bir tablet ya da ince bir mini PC olsun, Intel® 
mimarili cihazlar size tam aradığınız çözümü sunacaktır.¹

Ek Kaynaklar
Intel® mimarili cihazlar konusunda daha fazla bilgi 
edinmek için aşağıdaki kaynaklara başvurun: 

• Ultrabook™ ve 2'si 1 Arada cihazlar:
intel.com/2in1forbusiness

• İş kullanımı için tabletler: intel.com/tabletforbusiness
• İş kullanımı için masaüstü bilgisayarlar:

intel.com/desktopforbusiness
• Çalışmanın daha iyi bir yolu:

intel.com/betterwaytowork
• Küçük işletmeler: intel.com/smallbusiness

Intel® İşlemci Teknolojisindeki Seçenekler 

Intel® Core™ vPro™ işlemciler, günümüzde 
karşılaşılan saldırılara karşı koruma sağlayan 
donanım destekli güvenlik özellikleri², maliyetli 
azaltmak için uzaktan yönetim olanağı ve üretkenliği 
artırmak için performans alanında önemli gelişmeler 
içerir.¹

Intel® Core™ işlemciler hem bugün hem de ileride 
işinizin üretkenlik ihtiyaçlarını karşılayacak optimum 
performansı sunar.

Intel® Atom™ işlemciler iş kullanımına hazır tabletler 
için ideal olan enerji verimli performans ve son 
derece uzun pil ömrü özelliklerini içerir.

İş Arkadaşlarınızla Paylaşın

Yasal

0815/BC/ME/PDF-USA 329931-001

Bu belge yalnızca bilgi amaçlıdır. BU BELGE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTA OLUP TİCARETE ELVERİŞLİLİK, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI, BELİRLİ BİR 
AMACA UYGUNLUK YA DA HERHANGİ BİR TEKLİF, TEKNİK ÖZELLİK YA DA NUMUNEYE DAYALI GARANTİLER DE DAHİL HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. 
Intel, bu bilgilerin kullanımına ilişkin mülkiyet hakkı ihlali dahil her türlü sorumluluğu reddeder. Bu belgeyle, herhangi bir fikri mülkiyet hakkına karşı olarak, 
eski bir beyan nedeniyle veya başka hiçbir şekilde, açık veya örtülü hiçbir imtiyaz verilmemektedir.

Telif Hakkı © 2015 Intel Corporation. Tüm hakları saklıdır. Intel, Intel logosu, Intel Atom, Intel Core, Intel. Experience What’s Inside logosu, Intel. Experience 
What’s Inside, Intel Inside, Intel Inside logosu, Intel vPro ve Ultrabook Intel Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
*Diğer adlar ve markalar başkalarının mülkiyetinde olabilir. 
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