
HP Z WORKSTATIONS
BẢO MẬT, BỀN BỈ & NÂNG CẤP 
KHÔNG GIỚI HẠN

• HP Z Desktop Workstation
• HP ZBook Mobile Workstation
• HP Z Display



Chính quyền

HP ZBook Workstation HP Z DisplayHP Z2 Mini Workstation HP Z Workstation 

HP WORKSTATION FAMILY

Giải trí truyền hình

Dầu khí/Công nghiệp

Đồ họa/Thiết kế

Đối tượng khách hàng

ĐA DẠNG

HIỆU NĂNG CAO

DỄ NÂNG CẤP

đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng

hoàn thành mọi tác vụ

thỏa mãn mọi yêu cầu cao cấp nhất

• Dải sản phẩm đa dạng
• Tính năng đáp ứng mọi nhu cầu

công việc

• Trải nghiệm mượt mà hơn
• Hình ảnh trung thực
• Độ ổn định cao

• Nâng cấp không cần công cụ
• Hỗ trợ công nghệ độc quyền HP 

Turbo Drive, HP DreamColor
• Nhiều tùy chọn nâng cấp mạnh mẽ

Y tế/Nghiên cứu khoa học

Tài chính/Doanh nghiệp



ZBook 17 

Laptop mạnh mẽ nhất của HP
• Hỗ trợ đa dạng các phiên bản Windows

• Intel® Core™ thế hệ thứ 7 hoặc Intel® Xeon®

• Màn hình 17.3-inch độ phân giải 4K và tùy chọn màn hình HP 
DreamColor

• Hỗ trợ NVIDIA® Quadro® và AMD FirePro™

• Hỗ trợ 4 TB lưu trữ

• Hỗ trợ lên tới 64 GB DDR4-2400 tiêu chuẩn hoặc ECC

• Hỗ trợ đến 2x HP Z Turbo Drives 1TB 

• Dễ dàng thay thế pin và ổ cứng mà không cần công cụ

• 2 cổng Thunderbolt™ 3 (hỗ trợ DP 1.2, USB 3.1 Gen 2, PCIe)

• Tùy chọn ZBook Dock Thunderbolt™ hỗ trợ xuất 2 màn hình 4K cùng
lúc

• Hỗ trợ phần mềm HP Remote Graphics Software (HP RGS)

ZBook 15 

Di động, mạnh mẽ
• Hỗ trợ đa dạng các phiên bản Windows

• Intel® Core™ thế hệ thứ 7 hoặc Intel® Xeon®

• Màn hình 15.6-inch độ phân giải 4K và tùy chọn màn hình HP 
DreamColor

• Hỗ trợ card đồ họa NVIDIA® Quadro® và AMD FirePro™

• Hỗ trợ 3 TB lưu trữ

• Hỗ trợ lên tới 64 GB DDR4-2400 tiêu chuẩn hoặc ECC

• 2 cổng Thunderbolt™ 3 (hỗ trợ DP 1.2, USB 3.1 Gen 2, PCIe)

• Hỗ trợ đến 2x HP Z Turbo Drives 1TB 

• Tùy chọn ZBook Dock với Thunderbolt™ hỗ trợ xuất 2 màn hình 4K

• Hỗ trợ phần mềm HP Remote Graphics Software (HP RGS)

Z4 G4
Mở rộng sức mạnh
• Hỗ trợ đa dạng các phiên bản Windows

• Hỗ trợ Intel® Xeon® W lên đến 10 nhân
xử lý

• Hỗ trợ tới 256 GB DDR4-2666 MHz ECC

• Hỗ trợ card đồ họa chuyên dụng mới
nhất từ NVIDIA® hoặc AMD

• Hỗ trợ chuẩn kết nối Thunderbolt™ 27
với băng thông gấp 4 lần USB 3.0

• Nguồn 465 W đạt công suất thực 90% và
có chứng chỉ ENERGY STAR®

• Giúp bảo vệ các linh kiện bên trong với
hệ thống lọc bụi

• Hỗ trợ phần mềm HP Remote Graphics
Software (HP RGS)

Z6 G4
Đáp ứng mọi tác vụ
• Hỗ trợ đa dạng các phiên bản Windows

• Hỗ trợ 2x CPU Intel® Xeon® Scalable với
28 nhân mỗi bộ xử lý

• Hỗ trợ tới 384 GB DDR4-2666 MHz ECC

• Hỗ trợ card đồ họa chuyên dụng mới
nhất từ NVIDIA® hoặc AMD

• Hỗ trợ chuẩn kết nối Thunderbolt™ 27
với băng thông gấp 4 lần USB 3.0

• Hỗ trợ 6 khe PCIe tốc độ cao giúp tăng
tốc độ truyển data giữa nhiều thiết bị

• Hỗ trợ nguồn tới 1,000 W đạt công suất
thực 90% và có chứng chỉ ENERGY STAR®

• Giúp bảo vệ các linh kiện bên trong với
hệ thống lọc bụi

• Hỗ trợ phần mềm HP Remote Graphics
Software (HP RGS)

Z240
Workstation bán chạy
nhất
• Hỗ trợ đa dạng các phiên bản Windows

• Intel® Xeon® processors hoặc Intel®
Core™ i3/i5/i7

• Hỗ trợ 64 GB DDR4-2400 MHz Registered
ECC

• Hỗ trợ 2x HP Z Turbo Drive G2 cho hiệu
năng gấp 4 lần SATA SSDs

• Hỗ trợ đầy đủ các loại card đồ họa từ
NVIDIA, AMD

• Hỗ trợ đa dạng kết nối: M.2;
Thunderbolt™ 27; DisplayPortTM

• Nguồn đạt công suất thực 92% và có
chứng chỉ ENERGY STAR®

• Giúp bảo vệ các linh kiện bên trong với
hệ thống lọc bụi

• Hỗ trợ phần mềm HP Remote Graphics
Software (HP RGS)

HP Z DESKTOP WORKSTATION

HP ZBOOK SERIES

Z8 G4
Hiệu năng tối đa
• Hỗ trợ đa dạng các phiên bản Windows

• Hỗ trợ 2x CPU Intel® Xeon® Scalable với
28 nhân mỗi bộ xử lý

• Hỗ trợ tới 3TB DDR4-2666 MHz ECC

• Hỗ trợ chạy song song nhiều card đồ họa
NVIDIA® Quadro® hoặc AMD Radeon®
Pro

• Mở rộng dung lượng bộ nhớ tối đa 10 ổ
cứng 2.5”

• Hỗ trợ chuẩn kết nối Thunderbolt™ 27
với băng thông gấp 4 lần USB 3.0

• Hỗ trợ 9 khe PCIe Gen3 tốc độ cao giúp
tăng tốc độ truyển data giữa nhiều thiết
bị

• Hỗ trợ nguồn tới 1,700 W đạt công suất
thực 90% và có chứng chỉ ENERGY STAR®

• Thiết kế giúp dễ dàng tháo máy không
cần công cụ để nâng cấp, bảo trì

• Giúp bảo vệ các linh kiện bên trong với
hệ thống lọc bụi

• Hỗ trợ phần mềm HP Remote Graphics
Software (HP RGS)

Sáng tạo ở mọi nơi
Khi cảm hứng đến, HP ZBook luôn sẵn sàng. Trang bị màn hình 15 và 17-inch cùng cấu hình mạnh
mẽ nhất, HP ZBook sẵn sàng đáp ứng mọi tác vụ khó khăn nhất.

Tiếp thêm sức sáng tạo với cấu hình Workstation do chính bạn xây dựng. HP hiểu rõ 
những công việc khác nhau cần những cỗ máy khác nhau, vì thế HP có 1 dải sản 
phẩm Workstation đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu từ đơn giản đến phức tạp.



HP Z DISPLAY G2

Mở rộng tối đa không gian
Thiết kế lại không gian làm việc với Z Display.
Bạn có thể kết nối nhiều màn hình để tối đa hóa
không gian làm việc với thiết kế viền siêu mỏng.

HP Z25n và Z27n IPS Displays 
Trải nghiệm hoàn toàn mới với màn hình Quad HD 
2560 x 1440 cùng thiết kế viền mỏng giúp dễ dàng
ghép nối nhiều màn hình. 

HP Z22n và Z23n IPS Displays 
Tạo một trải nghiệm màu sắc chuẩn nhất chỉ với kích
thước từ 21.5 đến 23-inch. 

HP Z24n và Z24nf IPS Display 
Dễ dàng kết nối nhiều màn hình với độ phân giải cao
với thiết kế viền siêu mỏng.

Với HP Warranty và nhiều dịch vụ cộng thêm, HP muốn đảm
bảo rằng bạn luôn nhận được sự hỗ trợ vào đúng thời điểm
bạn cần.

HP Warranty
Mỗi chiếc HP Z Workstation đều đi kèm với gói bảo hành 3 năm onsite và nhận
đươc hỗ trợ từ Trung tâm Chăm Sóc Khách Hàng 24/7.

HP Care Pack
Mở rộng gói bảo hành cơ bản với HP Care Pack và yên tâm rằng HP sẽ có kỹ sư
khắc phục mọi sự cố cho bạn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: hp.com/go/cpc
Hotline: 1800 588 868

Chính sách hỗ trợ
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