Veri sayfası

HP x360 310 G2 Dönüştürülebilir PC
Bu dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar iş demektir
Yoğun iş gününüze ayak uyduran
dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarla
olağanüstü değer elde edin Ekranı
arkaya doğru katlayarak tablet
modunu değiştirin veya 29,46 cm
(11,6") diyagonal ekranla
sunumlarınızı ayak modunda veya
katlanır modda sergileyin.

HP, Windows ürününü önerir.
● Windows 8.11
● Ekran Boyutu: 29,46 cm (11,6")
diyagonal

360 derece esneklik

● Klavyeniz parmak uçlarınızda olsun. Dayanıklı mekanik menteşe tasarımı sayesinde dizüstü bilgisayar ve tablet arasında
kolaylıkla geçiş yapın.

Yüksek performans gücü

● Çalışmaya devam etmeniz için, bu Windows 8.11 dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar Intel® Celeron™ veya Pentium™ işlemciyle ve
en fazla 256 GB'lık bir SSD sürücü seçeneğiyle sunulmaktadır.2,3

Farklı aygıtlar, farklı markalar ve farklı işletim sistemleri

● HP Touchpoint Manager uygulamasıyla farklı markalardaki farklı işletim sistemlerine sahip farklı aygıtları yönetin ve aygıt bakımını
hızla ve kolayca yapın.4

Rahatça bağlanabilme

● HP x360 310 bilgisayarın sahip olduğu ve aralarında Intel® 2x2 AC WLAN ve Gigabit NIC bulunan güçlü bağlantı seçenekleri
sayesinde ofiste veya yoldayken iletişimde kalın.3

Özellikler
●
●
●
●
●
●
●

Hızlı ve akıcı Windows 8.1 sayesinde dokunarak açın ve uygulamalar arasında geçiş yapın.1
Çoklu dokunma hareketleriyle daha katılımcı bir şekilde etkileşime girin ve çalışın.
TPM 2.0 sayesinde önemli verileriniz koruma altındadır.7
Çevrimiçi hesaplara tek bir parola veya PIN ile erişin.
Fırçalanmış alüminyum klavyeyle çok şık bir görünüm elde edin.
HDMI ile ekranlara, yazıcılara ve daha fazlasına kolayca bağlanın.
HP Connected Photo5 ve HP Connected Music6 ile fotoğraf ve müzik dosyalarınızı eşleştirin.
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Teknik Özellikler Tablosu

HP, Windows ürününü önerir.

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641

İşlemci ailesi2

Intel® Celeron® işlemci; Intel® Pentium® işlemci

Kullanılabilir İşlemciler2

Intel® Pentium® N3700 ile Intel HD Grafik Kartı (1,66 GHz, 2,4 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 4 çekirdekli); Intel® Celeron® N3050 ile Intel HD Grafik Kartı (1,6 GHz, 2,16 GHz'e kadar, 2
MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir

Azami Bellek

En fazla 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1600 Gb/s MT/s aktarım hızları;

Bellek yuvaları

1 SODIMM (dahili)

Dahili depolama

64 GB En fazla 256 GB M.2 SATA TLC SSD3
En fazla 500 GB SATA (5400 rpm)3

Ekran

29,46 cm (11,6") diyagonal HD UWVA IPS WLED yansımasız ince dokunmatik ekran (1366 x 768)5

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Graphics5

Ses

Bang & Olufsen ses sistemi; Çift hoparlör

Kablosuz Teknolojileri

Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFi ve Bluetooth® 4.0 Birleşimi; Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi ve Bluetooth® 4.0 Birleşimi; Intel® Çift Bantlı
Kablosuz-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi ve Bluetooth® 4.0 Birleşimi4

İletişim

GbE NIC (10/100/1000)

Genişletme Yuvaları

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

Bağlantı Noktaları ve Konektörler

2 USB 3.0; 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 RJ-45; 1 AC güç kaynağı

Giriş cihazı

Tam boyutlu dokulu gümüş renk ada tarzı klavye
Çoklu dokunma hareketi ve dokunma varsayılan olarak etkin bir şekilde sunulan tıklama paneli

Web kamerası

Tümleşik çift dijital mikrofonlu HP TrueVision HD Web Kamerası (ön)5

Kullanılabilir Yazılımlar

HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Wireless Hotspot; Adobe® Shockwave Player6,7,8

Güvenlik Yönetimi

Güvenlik kilidi yuvası (kilit ayrı olarak satın alınmalıdır); TPM 2.0 Katıştırılmış Güvenlik Yongası9

Güç

45 W Akıllı AC adaptörü
3 hücreli, 48 WHr Lityum iyon; 2 hücreli, 32 WHr (4,2 Ah)

Boyutlar

30,6 x 20,8 x 2,25 cm

Ağırlık

1,48 kg'den başlar
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir.)

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 3 yıllık Sonraki iş günü
yerinde Yalnızca Dizüstü
Bilgisayar Hizmeti

Donanımla ilgili sorunları ne kadar hızlı çözüp işinizin başına dönerseniz o kadar iyidir. HP Donanım Sonraki İş Günü
Yerinde Hizmetiyle, uzmanlığı elinizin altında bulundurun ve ürünün çalışma süresini iyileştirin. 7x24 sunulan uzaktan
yardım veya kolay yerinde destek sayesinde, ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa yeniden çalışmaya başlayabilmeniz için
yanınızdayız.
Ürün numarası: UK703E

Veri sayfası

HP x360 310 G2 Dönüştürülebilir PC

HP, Windows ürününü önerir.

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. microsoft.com. Hızlı paylaşım düğmesinin

tam işlevsel olması için internet bağlantısı gerekir ve ürüne dahil değildir.
2 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Windows 8.1 için en fazla 30 GB'lık bölüm sistem kurtarma yazılımına ayrılmıştır.
3 Ayrı veya isteğe alternatif özellikler olarak satılır.
4 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 bilgisi 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 internet bağlantısı ile
S3/Uyku, S4/Hazırda Bekleme ve S5/Yazılım Yoluyla Kapatma güç modlarında Intel® vPro™ teknolojisi ile işlevlerini gerektirir. SATA sürücüleri silinmiştir. Sürücü şifrelemenin etkin olduğu Kendi Kendini Şifreleyen Sürücülerin uzaktan silinmesi desteklenmez.
5 HP Connected Photo için, uygulamaya eşlik eden Snapfish iOS uygulaması indirilebilir. Snapfish üyeliği gerekir. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir.
6 Connected Music özellikleri yalnızca Kuzey Amerika'da sunulur. Akış hizmetleri için ödemeli abonelik gerekebilir. Tüm müzik dosyalarıyla uyumlu olmayabilir. DRM parçalarıyla uyumlu değildir. İnternet erişimi gereklidir ve ürüne dahil değildir.
7 Ürün yazılımı TPM, 2.0 sürümüdür. TPM 2.0 belirtim sürümü v1.2 alt kümesi olan Donanım TPM v0.89, Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafından uygulanmıştır.

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 ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Bkz. http://www.microsoft.com.

2Çok Çekirdek teknolojisi, belli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. 64 bit bilgi işlem sistemi gereklidir. Performans donanım ve yazılımlarınıza göre

değişir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 30 GB'a kadar (Windows 8.1 için) sistem diski ayrılmıştır.
4 802.11 ve Bluetooth birleşimi ayrı satılır ve eklenti bir özelliktir. Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.
5 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
6 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.
7 Kablosuz erişim noktası uygulaması için etkin bir internet bağlantısı ve ayrı olarak satılan veri planı gerekir. 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. Ayrıntılar için planınıza bakın.
8 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 bilgisi için bkz. www.hp.com/touchpoint.
Touchpoint Manager için abonelik satın alınmasını gerekir. BIOS hata kodlarının yalnızca HP için bant dışı Silinmesi, Kilitlenmesi, Kilidin Kaldırılması ve raporlanmasının belirli HP EliteBook bilgisayarlarda kullanılabilir olması planlanmaktadır ve internet bağlantısı ile
S3/Uyku, S4/Hazırda Bekleme ve S5/Yazılım Yoluyla Kapatma güç modlarında Intel® vPro™ teknolojisi ve işlevlerini gerektirir. SATA sürücüleri silinmiştir. Sürücü şifrelemenin etkin olduğu Kendi Kendini Şifreleyen Sürücülerin uzaktan silinmesi desteklenmez.
9 Ürün yazılımı TPM, 2.0 sürümüdür. TPM 2.0 belirtim sürümü v1.2 alt kümesi olan Donanım TPM v0.89, Intel Platform Trust Technology (PTT) tarafından uygulanmıştır.

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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