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HP Stream 11 Pro Dizüstü Bilgisayar
Bulut aracılığıyla temel araçlar
Windows 8.1 içeren ve bulut temelli ve
çevrimdışı üretkenlik için hazır, uygun
fiyatlı, ince ve hafif bir dizüstü
bilgisayar olan HP Stream 11 Pro ile
öğrencilerinize veya mobil iş gücünüze
dünyayı sunun.
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HP, Windows ürününü önerir.
● Windows 8.1 Pro for Education1
● 29,46 cm (11,6") diyagonal ekran

Her yerden, her zaman öğrenme

● Yerel uygulamalarınızla çevrimiçi ve çevrimdışı üretkenlik sağlayan tam Windows 8.11 ile hız kazanın. Microsoft OneDrive2,
dosyalarınızın bulut ortamında her zaman kullanılabilir olmasına yardımcı olur.

Ultra ince güçlü bir araç

● Ultra ince ve sınıf veya mobil iş gücü için hazır olan dizüstü bilgisayarla tanışın. HP'nin "Önce Bulut" tasarımı süper şık, ince ve
sınav veya ders sırasında ortam gürültüsünden en az düzeyde etkilenmeniz için pervanesizdir.

Sağlam, güvenli ve her kuruşuna değer

● Hızlı açılan ve çalışırken dokunduğunuzda serin olan bir Intel® tabanlı dizüstü bilgisayarla inanılmaz bir değer elde edin. TPM
şifreleme ve uzun pil ömrü hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

Özellikler
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tam Windows 8.11 yüklemesi, uyumlu uygulamalarla çevrimiçi ve çevrimdışı çalışma olanağı sağlar.
Outlook, Word, PowerPoint ve Excel gibi alışık olduğunuz araçların eksiksiz çalışma sürümleri için Office satın alın.
Tüm projelerinizi Microsoft OneDrive2 bulut depolama alanında tutun ve bağlı olan tüm aygıtlardan erişin.
Tümleşik Güvenilir Platform Modülü 1.2 (TPM) verilerin, e-postaları ve kullanıcı kimlik bilgilerini korumak için donanım tabanlı
şifreleme anahtarları sağlar.
720p HD web kamerası, gürültü ve yankıyı azaltmaya yardımcı olan gelişmiş bir mikrofon ve DTS Studio Sound™ ile ekiplerin
işbirliği yapmasına ve projelerde üstün performans sergilemesine olanak sağlayın.
İstediğiniz çevre birimlerini ekleyin, bir ekrana bağlayın ve çeşitli bağlantı noktalarıyla depolama seçeneklerinizi genişletin.
Çalışma alanlarını HP USB Ethernet adaptörü ve HP HDMI-VGA adaptörü dahil olmak üzere isteğe bağlı aksesuarlarla2 özelleştirin.
Güvenebileceğiniz destekle içiniz rahat olsun ve HP'nin dünya çapındaki bir yıllık sınırlı garantisiyle her şeyin sorunsuz bir şekilde
çalışmasını sağlayın. İsteğe bağlı HP Care Pack Hizmetleri ile korumanızı genişletin.4
Uzun pil ömrüyle gün boyu güç kaybetmeden işbirliği yapın, araştırın ve hareket halindeyken çalışın.
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Teknik Özellikler Tablosu
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Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 with Bing 641

İşlemci ailesi2

Intel® Celeron® işlemci

Kullanılabilir İşlemciler2

Intel® Celeron® N2840, Intel HD Graphics ile (2,16 GHz, en fazla 2,58 GHz, 1 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 2 GB 1333 MHz Tek Kanal Desteği DDR3L SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 2 GB dahili sistem belleğini destekler Bellek için dahili bileşen yükseltmeleri yapılamaz.

Dahili Depolama

en fazla 32 GB eMMC3

Optik Depolama

İsteğe bağlı harici DVD+/-RW SuperMulti DL4

Ekran

29,46 cm (11,6") diyagonal HD SVA WLED yansımasız düz ekran (1366 x 768)7

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Graphics

Ses

DTS Studio Sound™ özellikli HP ses; Tümleşik çift mikrofon dizisi; 2 tümleşik stereo hoparlör

Kablosuz Teknolojileri

Birleşik Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi ve Bluetooth® 4.0; Birleşik Broadcom 802.11b/g/n (1x1) WiFi ve Bluetooth® 4.0 HMC5,6
(Miracast sertifikalı aygıtlarla uyumludur.)

Genişletme Yuvaları

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

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

1 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 AC güç kaynağı

Giriş Cihazı

Tam boyutlu ada tarzı klavyenin %97'si
Çoklu hareketler varsayılan olarak etkin, 2 parmakla kaydırma, sıkıştırma ve döndürme, 2 parmakla tıklama, 3 parmakla hızlı kaydırma ve dokunmalar varsayılan olarak açık olan
dokunmatik yüzey.

Web kamerası

HP TrueVision HD kamera

Kullanılabilir Yazılımlar

HP Utility Center; HP Support Assistant

Güvenlik Yönetimi

TPM 1.2 Katıştırılmış Güvenlik Yongası; Güvenlik kilidi yuvası (kilit ayrı olarak satın alınmalıdır)

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
3 hücreli, 37 WHr lityum iyon

Boyutlar

30 x 20,57 x 1,97 cm

Ağırlık

En düşük ağırlık 1,28 kg
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

Çevre koruma

Düşük halojen8

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı ve EPEAT® tescillidir. Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre farklılık gösterir. Ülkelere göre tescil durumları için
www.epeat.net adresine bakın.

Geliştirme Çözümleri

DTS Studio Sound™ özellikli HP ses; İki tümleşik Stereo Hoparlör; Çift dizi dijital mikrofon

Garanti

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

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

HP UltraBook 12,5 inç Kılıf

Dizüstü bilgisayarınızı, Ultrabook™'unuzu ve şık profilini korumak için tasarlanan şık, dayanıklı ve kompakt bir kılıf olan HP
Ultrabook Kılıfına yerleştirerek taşıyın.

Ürün numarası: F3S42AA

Ürün numarası: F7Z98AA

HP 3 Düğmeli USB Lazer Fare

Son derece etkileyici bir şıklığa sahip, sağlam HP 3 Düğmeli USB Lazer Fare, günlük performans ve HP İş Amaçlı
Bilgisayarınızı tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ürün numarası: H4B81AA

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

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

3 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde

Sorun uzaktan çözülemezse, 3 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: UQ992E

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

Ürün numarası: H4D73AA
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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.Belirli

yapılandırmalarda bulunur ve ayrı satılır.
2 Ayrı satılır.
4 HP Care Pack hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişebilir. Hizmet donanımın satın alındığı tarihte başlar. Belirli sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ait veya satın
alma esnasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca başka yasal haklara sahip olabilir. HP Ürünü ile birlikte sağlanan HP Sınırlı Garanti ile HP hizmet şart ve koşulları bu hakları etkilemez.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Bazı özellikler, tüm Windows baskı veya sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrıca satılan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir. Ayrıntılar için 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 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 8,24 GB'ye kadar bir bölüm (Windows 8 için) sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
4 Çift katmanlı diskler, tek katmanlı disklerden daha fazla veri depolar. Ancak, bu sürücü ile yazılan çift katmanlı diskler mevcut birçok tek katmanlı DVD sürücüsü ve yürütücüsü ile uyumlu olmayabilir. DVD-RAM'in, Tek Taraflı 2,6 GB/Çift Taraflı 5,2 GB – Sürüm 1.0
ortamlardan okuyamadığını ve bu ortamlara yazamadığını unutmayın. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.
5 Kablosuz bağlantı isteğe bağlı bir eklenti özelliğidir ve kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerektirir ve ürüne dahil değildir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
6 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
7 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
8 Dış güç kaynakları, güç bağlantıları, kabloları ve çevre birimleri düşük halojenli değildir. Satın aldıktan sonra edineceğiniz servis parçaları düşük halojenli olmayabilir.

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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