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HP Spectre Pro x360 G1 Dönüştürülebilir
Bilgisayar
Gerçek esneklik, gerçek yenilik, gerçek güç
Hassasiyetle üretilen şık HP Spectre
Pro x360, 360 derecelik dönme
esnekliği ve dört çalıştırma moduyla
avantaj sağlar. En son teknoloji, ödün
vermeyen ve her ihtiyacınızı fazlasıyla
karşılayan bir çözüm sunar.

● Windows 8.11
● 33,8 cm (13,3") diyagonal ekran

Şık ve ince

● Sağlam ve hafif alüminyum, bu inanılmaz incelikteki (15,4 mm/0,61 inç) dönüştürülebilir bilgisayara kusursuz bir görünüm
veriyor. Sadece 1,5 kg/3.3 lbs başlangıç ağırlığıyla, 33,7 cm (13,3" inç) diyagonal FHD veya QHD2 dokunmatik ekranda dört farklı
kullanıcı modu arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Üstün performans

● Windows 8.11 ve isteğe bağlı vPro™ teknolojisi4 içeren 5. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle3 iş gününüzde kontrolü elinize alın.

Saatlerce süren güç

● Yeniden şarj etmek zorunda kalmadan saatlerce yaratmanızı, üretken kalmanızı ve eğlenmenizi sağlayan uzun pil ömrüyle asla
yavaşlamayın.

Özellikler
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Windows 8.11 ile sezgisel denetimin veya Windows 7 ile tanıdık arabirimin keyfini çıkarın.1
HP Touchpoint Manager ile verileri, güvenliği ve aygıtları tek bir bulut temelli çözümden yönetin.5
TPM 1.2 kullanarak, önemli verileriniz donanım tabanlı şifreleme tuşları ile koruma altında olur.
Hareket halindeyken bağlı kalmanızı sağlayan birden fazla bağlantı seçeneği sayesinde her yerde çalışın.
HP Care Hizmetleri tarafından sunulan Yardım Masası ile teknik desteği kolaylaştırın. Çok sayıda marka, aygıt ve işletim sistemini
kapsayan ve haftanın 7 günü, günde 24 saat sunulan düşük maliyetli uzmanlığa güvenin.6
HP, size hızlı, doğru ve küresel düzeyde standart BT çözümleri sunan uzman yapılandırma ve dağıtım hizmetleriyle zamanınızı iyi
değerlendirmenizi ve kaynaklarınızı en iyi şekilde kullanmanızı sağlar.
İsteğe bağlı QHD ultra çözünürlüklü 33,8 cm (13,3 inç) dokunmatik diyagonal ekranla adeta canlı Full HD.2
Sağlam ve hafif alüminyum, bu inanılmaz incelikteki Ultrabook™ bilgisayara güzel ve kusursuz bir görünüm veriyor.
Sınıfının en iyisi donanım ve hizmetleri kullanmanızı sağlayan aylık abonelikle nakit akışını en üst düzeye çıkarın. Ayrıca,
bilgisayarınızı her üç yılda bir yenisiyle değiştirmenize de olanak tanır.7
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HP Spectre Pro x360 G1 Dönüştürülebilir Bilgisayar
Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 641

İşlemci ailesi2

Intel® Core™ i7 işlemci; Intel® Core™ i5 işlemci

Kullanılabilir İşlemciler2

Intel® Core™ i7-5600U, Intel HD Grafik Kartı 5500 (2,6 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.2 GHz'ye kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-5300U, Intel HD Grafik
Kartı 5500 (2,3 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 2,9 GHz'ye kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-5200U, Intel HD Grafik Kartı 5500 ile (2,2 GHz, Intel Turbo Boost
Teknolojisi ile 2,7 GHz'ye kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 8 GB
Standart bellek notu: Lehimlenmiş bellek; Bellek için dahili bileşen yükseltmeleri, fabrika yapılandırmasından sonra yapılamaz.

Dahili depolama

128 GB En fazla 512 GB M.2 SSD3

Ekran

33,8 cm (13,3") diyagonal FHD UWVA eDP 1.2 WLED BrightView (1920 x 1080); 33,8 cm (13,3") diyagonal QHD UWVA eDP 1.3 + PSR WLED BrightView (2560 x 1440)8

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 5500

Ses

HD ses; Çift hoparlör: Çift dizi dijital mikrofon içeren yayın oluşturma, yankı giderme ve gürültü bastırma desteği

Kablosuz Teknolojileri

Birleşik Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.0; Intel 802.11a/b/g/n (2x2) ve Bluetooth® 4.04,5,6,7

Genişletme Yuvaları

1 çok biçimli dijital ortam okuyucu
(SD, SDHC, SDXC desteği)

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

3 USB 3.0; 1 mini DisplayPort 1.2; 1 HDMI; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 AC güç kaynağı

Giriş cihazı

Tam boyutlu ada tarzı, arkadan aydınlatmalı klavye
Çoklu dokunma hareketlerini destekleyen dokunmatik yüzey Dokunma varsayılan olarak etkinleştirilmiştir

Web kamerası

HD web kamerası; HP TrueVision Full HD kamera8

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; Security Essentials (yalnızca Windows 7 içeren modeller); Absolute Data Protect; HP için Foxit PhantomPDF Express; CyberLink Power DVD; Power Media Player 12;
Intel® WiDi Yazılımı; HP PageLift (Windows 7 içeren modeller); Adobe® Shockwave Player; CyberLink YouCam; HP Touchpoint Manager; HP Wireless Hotspot; HP ePrint9,10,11

Güvenlik Yönetimi

Intel® Anti-Theft hazır desteği; MS BitLocker; TPM 1.2

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 56 WHr Lityum İyon

Boyutlar

32,5 x 21,8 x 1,54 cm

Ağırlık

1,5 kg'dan başlayan ağrlk
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı

Garanti

2 yıl sınırlı garanti. (Yükseltme seçenekleri (HP Care Packs) mevcuttur, ayrıca satılır) Birincil pil için 1 yıllık garanti.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 3001pr USB 3.0 Bağlantı
Noktası Çoğaltıcısı

Çevrimiçi olmak ve tek bir harici ekran1,2 ile üç USB bağlantılı aygıta bağlanmak için, kullanıma hazır, platformdan bağımsız
ve sık yer değiştirmeye uygun çözümle tanışın.1,3

HP HDMI-VGA Bağdaştırıcı

HP HDMI-VGA Bağdaştırıcı, çift ekranlı görüntü almak için ekranı harici bir VGA ekranına kolayca bağlamak amacıyla HDMI
çıkış sinyalini analog VGA girişine dönüştürerek HP UltrabookTM aygıtınızın veya Dizüstü Bilgisayarınızın ekran
işlevselliğini artırır.

Ürün numarası: F3S42AA

Ürün numarası: H4F02AA

HP Business İnce Üstten
Açılır Çanta

HP Business İnce Üstten Açılır Çanta, şık ve hafif HP ince profilli iş amaçlı dizüstü bilgisayarlar (14,1 diyagonal inç ekranlı
modellere kadar) için tasarlanmış küçük, stil sahibi ve sağlam bir çantadır.

HP Touch to Pair Fare

Bluetooth® özellikli tabletiniz veya Ultrabook™ cihazınızla anında eşleştirilen ve bağlantı kurabilen dünyanın ilk yakın alan
iletişimi (NFC) özellikli kablosuz faresiyle daha fazla esneklik ve işleve sahip olun ve çalışma alanınızda kablo kalabalığına
son verin.*

Ürün numarası: H5M91AA

Ürün numarası: H6E52AA

HP 65 W İnce AC Adaptörü

HP İş Dizüstü Bilgisayarı veya Ultrabook™'unuza güç sağlayabilecek HP İnce 65W Birleşik Adaptörü ile üretkenliğinizi
koruyun.

Ürün numarası: H6Y82AA

HP 3 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Yalnızca Dizüstü
Bilgisayar Donanım Hizmeti

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

Donanımla ilgili sorunları ne kadar hızlı çözüp işinizin başına dönerseniz o kadar iyidir. Sorun uzaktan çözülemezse, HP
onaylı bir teknisyenden 3 yıl boyunca sonraki iş gününde yerinde onarım hizmeti alın.

Ürün numarası: HL510E
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Mesaj Altbilgileri
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.

3 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım

yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
4 Bu teknolojinin Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı işlevlerinin çalışması için ek üçüncü taraf yazılımları gerekir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunamayacağı, üçüncü taraf yazılım
sağlayıcılarına bağlıdır. İsteğe bağlı özellik olarak satılır.
5 HP Touchpoint Manager uygulaması Android™, iOS ve Windows işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik bilgileri için bkz. www.hp.com/ touchpoint.
Touchpoint Manager abonelik satın alınmasını gerektirir. Desteklenmeyen iOS üzerinde Alarm istisna olmak üzere Bant içi Bulma, Silme, Kilitleme, Kilit Açma, Alarm özelliği Windows, Androis ve iOS üzerinde desteklenir. BIOS hata kodlarının yalnızca HP için bant dışı
Silinmesi, Kilitlenmesi, Kilidin Kaldırılması ve raporlanmasının belirli HP EliteBook bilgisayarlarda kullanılabilir olması planlanmaktadır ve S3/Uyku, S4/Hazırda Bekleme ve S5/Yazılım Yoluyla Kapatma güç modlarında Intel vPro teknolojisini ve işlevlerini gerektirir.
6 HP Care Pack Hizmetleri isteğe bağlıdır. HP Care Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar geçerli olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma esnasında Müşteriye bildirilen HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca başka yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte
sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
7 Hewlett-Packard Financial Services Company ve yan şirketleri ile bağlı kuruluşlarının (toplu olarak HPFSC) sunduğu finansman ve hizmet teklifleri belirli ülkelerde kullanılabilir ve kredi onayı ve standart HPFSC belgelendirmesine tabidir. Kullanılabilecek olan
abonelikler 24 veya 36 aylık dönemler için mevcuttur. Ücretler ve şartlar için müşterinin kredi notu, teklif türleri, hizmetler ve/veya donanım türü ve seçenekleri esas alınmaktadır. Bazı müşteriler uygun olmayabilir. Bazı hizmetler veya teklifler tüm ülkelerde mevcut
değildir. Başka kısıtlamalar geçerli olabilir. HPFSC, bu programı istediği zaman önceden bildirmeksizin değiştirebilir veya iptal edebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. 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. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans, donanım ve yazılım
yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma sistemi performans ölçüsüne göre değildir.
3 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 30 GBʼa kadar (Windows 8 ve Windows 10 için) bir bölüm sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
4 802.11 kablosuz bağlantı, isteğe bağlı bir eklenti özelliğidir ve kablosuz erişim noktası gerektirir. Ayrıca internet hizmeti de gerekir ve ürüne dahil değildir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
5 Miracast, bilgisayarınızı TV'lere, projektörlere ve Miracast teknolojisini destekleyen akış ortam yürütücülerine yansıtmak için kullanabileceğiniz kablosuz bir teknolojidir. Miracast teknolojisini, bilgisayarınızda yaptıklarınızı göstermek veya bir slayt gösterisi sunmak
için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6 802.11ac WLAN için verilmiş teknik özellikler taslak niteliğindedir ve özelliklerin son durumunu yansıtmayabilir. Nihai teknik özellikler, taslak teknik özelliklerden farklı olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini
etkileyebilir.
7 Tümleşik Intel WiDi özelliği, dahili veya harici WiDi alıcıya sahip, ayrı satın alınan projektör, televizyon veya bilgisayar monitörü gerektirir. Harici WiDi alıcıları projektör, televizyon veya bilgisayar monitörüne ayrı satılan bir standart VGA veya HDMI kablosuyla
bağlanır.
8 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
9 HP Wireless Hotspot uygulaması, etkin bir internet bağlantısı ve ayrı olarak satılan veri planı gerektirir. HP Wireless Hotspot etkin durumdayken, aygıttaki uygulamalar çalışmaya devam eder ve kablosuz erişim noktasıyla aynı veri planını kullanır. Kablosuz erişim
noktası veri kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Plan ayrıntıları için hizmet sağlayıcınıza danışın. Windows 8.1 veya Windows 7 için HP Connection Manager gerektirir.
10 HP Touchpoint Manager uygulaması Android™, iOS ve Windows işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Kullanılabilirlik bilgileri için bkz. www.hp.com/ touchpoint.
Touchpoint Manager abonelik satın alınmasını gerektirir. BIOS hata kodlarının yalnızca HP için bant dışı Silinmesi, Kilitlenmesi, Kilidin Kaldırılması ve raporlanmasının belirli HP EliteBook bilgisayarlarda kullanılabilir olması planlanmaktadır ve S3/Uyku, S4/Hazırda
Bekleme ve S5/Yazılım Yoluyla Kapatma güç modlarında internet bağlantısı ve Intel® vPro™ teknolojisi ile işlevlerini gerektirir. SATA sürücüleri silinmiştir. Sürücü şifrelemenin etkin olduğu Kendi Kendini Şifreleyen Sürücülerin uzaktan silinmesi desteklenmez.
11 HP ePrint için HP web özellikli yazıcıya internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerekir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/businessmobileprinting

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
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