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HP Classmate Dizüstü Bilgisayar

HP Classmate Bilgisayar uygun fiyatlı,
dayanıklı, güçlü ve öğrenci dostu bilgi
işlem çözümüdür. Zengin video ve ses
özellikleri öğrencilerin 21. yüzyıl
becerilerine aşina olup bunları
geliştirmelerini sağlarken, eğitimciler
için sınıf yönetimini daha da
kolaylaştırır.

HP, Windows ürününü önerir.
Windows 8.1

● Hızlı ve akıcı Windows 8.1 sayesinde bilgisayarınızı çok kısa sürede başlatın, uygulamalar arasında hızla geçiş yapın, dosyalarınızı
daha kolay yönetin.1

Mükemmel çözüm, mükemmel fiyat

● HP Classmate Bilgisayar, dünya çapındaki tüm okulların sahip olabileceği uygun bir fiyata öğrencilerin gereksinim duyduğu bilgi
işlem gücünü sağlar.

Şimdiye kadarki en gelişmiş sınıf arkadaşı

● Yeni Intel® Celeron® Çift Çekirdekli işlemciler sayesinde doğru performans, özellik ve pil ömrü dengesi ile öğrenimi en üst düzeye
çıkarın ve üstün eğitim deneyimleri elde edin.2

Sınıftan ayrılmadan bir eğitim turu yapın

● Ayarlanabilir HD web kamerası3, dijital mikrofon ve hoparlör içeren video konferans özelliğini kullanarak dünyanın dört bir
yanından misafir ve uzmanları sınıfınıza davet edin.4

Net görüntü

● Öğrenciler hiç olmadıkları kadar hareketli. HP Classmate Bilgisayar, öğrencilerin 25,65 cm (10,1 inç) yansımasız diyagonal HD
ekran ile hemen hemen her ortamda çalışmasına olanak verir.

Öğrencileri koruma altına alın

● Güvenli aramalar ve indirmeler için izin ve parametre belirleyerek HP Classmate Bilgisayarınızı kötü amaçlı yazılım ve diğer
tehditlere karşı koruyun.

Kullanışlı taşıma sapı.

● Öğrenciler, HP Classmate Bilgisayarlarını tümleşik taşıma sapıyla kolayca taşıyabilir.
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Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro 641

İşlemci ailesi2

Intel® Celeron® işlemci

Kullanılabilir İşlemciler2

Intel® Celeron® N2806, Intel® HD Graphics ile (1,46 GHz, 1 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 4 GB 1066/1333 MHz DDR3L SDRAM3

Bellek yuvaları

1 SODIMM

Dahili Depolama

320 GB en fazla 500 GB SATA (5400 rpm)4

Ekran

25,65 cm (10,1 inç) diyagonal HD yansımasız7

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Intel® HD Graphics7

Ses

Tümleşik hoparlörler; Dijital mikrofon; Birleşik Kulaklık/Mikrofon jakı

Kablosuz Teknolojileri

802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth® 4.0 kombinasyonu5

İletişim

Realtek RTL8105E-VL (10/100)

Genişletme Yuvaları

1 2'si bir arada SD

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 DC güç kaynağı6

Giriş Cihazı

Kısayol tuşlu tümleşik QWERTY; çikolata klavye (isteğe bağlı)
Dokunmatik Yüzey

Web kamerası

1,0 MP HD Web Kamerası7,8

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik kilidi yuvası (kilit ayrı olarak satın alınmalıdır); TPM 1,2

Güç

40W AC adaptör
2 hücreli (25 WHr) polimer; 3 hücreli (37 WHr) polimer

Boyutlar

10,62 x 7,68 x 1,06 inç (ön); 27 x 21,3 x 2,68 cm (ön)

Ağırlık

5 kg'dan (2,87 lb) başlayan ağırlık; 1,3 kg ağırlıktan başlar
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Garanti

2 yıllık sınırlı garanti (yükseltme seçenekleri mevcuttur, ayrıca satılır), birincil pil için 1 yıllık garanti

HP, Windows ürününü önerir.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP İnce Ultrabook Sırt
Çantası

HP Slim Ultrabook Sırt Çantası: Ultrabook™'unuz için tasarlanan, şık, dayanıklı ve kompakt bir askılı çanta.1 Gri ekoseyle
vurgulanan siyah renk fitilli bir kumaş, donanımızı korumanıza yardımcı olmak ve size şık bir görünüm kazandırmak için
biçim ve işlevselliği birleştirir.

Ürün numarası: F3W16AA

HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı
Noktası Çoğaltıcısı

Her gün ihtiyaç duyduğunuz her şey, tek bir basit bağlantıyla elinizin altında. HP 3005pr USB 3.0 Bağlantı Noktası
Çoğaltıcısı, bizim, platformdan bağımsız olan en üst düzey ortak kullanım masası çözümümüzdür. Sadece tek bir USB 3.0
kablosuyla çevrimiçi olun, her gün kullandığınız USB aygıtlarının (altı adede kadar) hemen kullanıma hazır olmasını
sağlayın ve iki harici ekran bağlantısı sayesinde verimliliğinizi artırın.

Ürün numarası: H1L08AA

HP Rahat Tutuşlu Kablosuz
Fare

HP Comfort Grip Wireless Mouse, 30 aylık pil ömrüne ve HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayarlar ile sorunsuz bütünleşen şık,
modern bir tasarıma sahiptir.

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

HP USB Optik Seyahat Faresi

HP Giriş/Çıkış aygıtları, HP İş Amaçlı Dizüstü Bilgisayarlar için ilave masaüstü işlevselliği sağlar. HP Optik USB Yolculuk
faresi, yolculuklarda kullanım için ideal minyatür boyutlarıyla optik fare işlemlerine kullanışlılık, rahatlık ve zarafet katar.

Ürün numarası: H2L63AA

Ürün numarası: H4D73AA

Ürün numarası: RH304AA

3 yıllık Kaza Sonucu Hasar
Korumalı Sonraki iş Günü
Değiştirme

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

HP, sorunun uzaktan çözülememesi veya kaza sonucu hasar oluşması durumunda, 3 yıl boyunca, arızalanan donanımınızı
arızadan sonraki gün hızlı bir şekilde değiştirir
Ürün numarası: U0VL4E
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HP, Windows ürününü önerir.

Mesaj Altbilgileri
1 Bazı özellikler tüm Windows 8,1 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8,1 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir.

Bkz http://www.microsoft.com.
2 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisini
destekleyen bir işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalara sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisini destekleyen bir BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma da dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
3 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir.
4 Internet hizmeti gerekir ve dahil değildir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Bazı özellikler tüm Windows 8.1 sürümlerinde mevcut değildir. Sistemler, Windows 8.1 tarafından sunulan işlevlerden tam olarak yararlanmak için yükseltilmiş ve/veya ayrı olarak satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Ayrıntılar için bkz.

http://www.microsoft.com.
2 Birden Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Intel® mimarisinde 64 bit bilgisayar işlemleri, Intel® 64 mimarisi için
etkinleştirilmiş işlemci, yonga kümesi, BIOS, işletim sistemi, aygıt sürücüleri ve uygulamalarına sahip bir bilgisayar sistemi gerektirir. İşlemciler, Intel® 64 mimarisi özellikli BIOS olmadan çalışmaz (32 bit çalışma dahil). Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in kullandığı ürün numaralandırma sistemi daha yüksek performansı gösteren bir ölçü değildir.
3 Maksimum bellek kapasiteleri, Windows 64 bit işletim sistemleri veya Linux varsayılarak hesaplanmıştır. Windows 32 bit işletim sistemlerinde, 3 GB'nin üstündeki bellek miktarı sistem kaynak gereksinimleri nedeniyle tamamen kullanılamayabilir.
4 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha düşüktür. Sistem kurtarma yazılımı için 36 GB'ye kadar (Windows 8.1 için) sistem diski ayrılmıştır.
5 Kablosuz erişim noktası ve Internet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
6 HDMI kablosu ayrı olarak satılır
7 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
8 Internet erişimi gereklidir.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/notebooks
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
© Telif Hakkı 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin
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