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HP Spectre Pro x360 G2 Dönüştürülebilir
Bilgisayar
Yenilikçi tasarım, üstün performans ve inanılmaz pil ömrü
Hassasiyetle üretilen şık HP Spectre
Pro x360, 360 derecelik dönme
esnekliği ve dört çalıştırma moduyla
avantaj sağlar. 6. Nesil Intel® Core™
i5/i7 işlemcilere ve isteğe bağlı
vPro™ teknolojisine sahip iş amaçlı
x360 dönüştürülebilir bilgisayarın
uzun pil ömrü sayesinde verimliliğinizi
koruyun.
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● Windows 10 Pro1
● 33,8 cm (13,3”) diyagonal ekran

360 derece esneklikle sıradanlıktan kurtulun.

● Sağlam, hafif alüminyum kasa bu inanılmaz incelikteki (15,4 mm/0,61 inç) dönüştürülebilir bilgisayara kusursuz bir görünüm
verir. Sadece 1,45 kg/3,2 lb başlangıç ağırlığına sahip bu bilgisayarla, 33,8 cm (13,3" inç) diyagonal FHD veya QHD5 dokunmatik
ekranda dört farklı kullanıcı modu arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Saatlerce süren güç

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

Üstün performans

● Windows 101 Pro ve isteğe bağlı vPro™3 teknolojisine sahip 6. Nesil Intel® Core™ işlemcilerle2 iş gününüz boyunca kontrolü elinize
alın.

Alana hazır

● Çarpmalardan veya az miktarda sıvı dökülmelerinden korkmayın. İnce ve hafif HP Spectre Pro x360 MIL-STD 810G4 testlerinden
geçecek şekilde tasarlanmıştır.

Özellikler

● En sevdiğiniz Windows işletim sisteminin en iyi özellikleri ile yeni özellikler Windows 10 Pro işletim sisteminde bir araya geliyor.1
● İsteğe bağlı QHD ultra çözünürlüklü 33,8 cm (13,3") dokunmatik diyagonal ekranla adeta canlı Full HD görüntü.5
● Yoğun iş gününüzü dizüstü bilgisayarı kullanarak atlatın; 33,8 cm (13,3") diyagonal ekranı arkaya katlayarak tablet modu, ayak
modu veya katlanır moda geçin ve hareket halindeyken bile bağlı kalın.
● SED veya SSD sürücünüzü Windows BitLocker ve TPM 2.0 ile şifreleyin.
● HP Touchpoint Manager ile verileri, güvenliği ve aygıtları bulut temelli tek bir çözümden yönetin.6
● Hareket halindeyken bağlı kalmanızı sağlayan birden fazla bağlantı seçeneği sayesinde her yerde çalışın.
● İsteğe bağlı HP Executive Tablet Kalemi5 ile verimliliğinizi daha da artırın.
● HP Care tarafından sunulan Yardım Masası sayesinde teknik desteği kolaylaştırın. Çok sayıda marka, aygıt ve işletim sistemini
kapsayan ve 7x24 sunulan uygun maliyetli uzmanlığa güvenin.7
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Teknik Özellikler Tablosu

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641

İşlemci ailesi2

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

Kullanılabilir İşlemciler2,3

Intel® Core™ i7-6600U ile Intel HD Grafik Kartı 520 (2,6 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,4 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-6300U ile Intel HD Grafik
Kartı 520 (2,4 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli); Intel® Core™ i5-6200U ile Intel HD Grafik Kartı 520 (2,3 GHz, Intel Turbo Boost
Teknolojisi ile 2,8 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)

Yonga kümesi

Yonga seti işlemciyle tümleşiktir2

Azami Bellek

En fazla 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 1600 MT/sn. aktarım hızları. Lehimlenmiş bellek. Bellek için dahili bileşen yükseltmeleri, fabrika yapılandırmasından sonra yapılamaz.

Dahili depolama

128 GB En fazla 512 GB M.2 SATA TLC SSD4
En fazla 180 GB M.2 SATA MLC SSD4
En fazla 256 GB M.2 SATA MLC SE SSD4

Ekran

33,8 cm (13,3") diyagonal FHD UWVA eDP 1.2 WLED BrightView dokunmatik ekran (1920 x 1080); 33,8 cm (13,3") diyagonal QHD UWVA eDP 1.3 + PSR WLED BrightView
dokunmatik ekran (2560 x 1440)9

Kullanılabilir Grafik İşlemciler

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 520

Ses

Bang & Olufsen HD Ses Sistemi; Çift hoparlör; Çift dizi dijital mikrofon içeren yayın oluşturma, yankı giderme ve gürültü bastırma desteği; Windows 10 ile Ses Tanıma özelliği desteği

Kablosuz Teknolojileri

Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.0 Birleşimi; Intel® 802.11a/b/g/n (2x2) ve Bluetooth® 4.0 Birleşimi5,6,7,8
(Miracast desteği. Intel® Pro Kablosuz Ekran (WiDi Pro) desteği.)

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

HP TrueVision Full HD WVA Web Kamerası (ön)9

Kullanılabilir Yazılımlar

Office Satın Alın; Microsoft Bitlocker; Absolute Data Protect; HP için Foxit PhantomPDF Express; CyberLink Power DVD; Power Media Player 12; Intel® WiDi Yazılımı Adobe®
Shockwave Player; CyberLink YouCam; HP Touchpoint Manager; HP Wireless Hotspot; HP ePrint10,11,12,13,14

Güvenlik Yönetimi

Intel® Anti-Theft hazır desteği; MS BitLocker; TPM 2.0

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

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

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı yapılandırmalar mevcuttur

Garanti

1 yıl sınırlı garanti (ayrı olarak satılan isteğe bağlı Care Packs destek paketleri bulunmaktadır), HP Uzun Ömürlü Pil'de 1 yıl sınırlı garanti (yalnızca 1 yıl sınırlı platform garantisiyle
kullanılabilir)
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP 3 yıl Sonraki iş günü
Yerinde Yalnızca Dizüstü
Bilgisayar Donanım 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: 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, 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. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 Bu teknolojinin Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı işlevlerinin çalışması için ek 3. taraf yazılımları gerekir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunmayacağı, 3. taraf yazılım
sağlayıcılarına bağlıdır. İsteğe bağlı özellik olarak satılır.
4 MIL-STD testleri beklemededir ve ABD Savunma Bakanlığı sözleşme gereksinimlerine veya askeri kullanıma uygunluğu kanıtlama amacını taşımamaktadır. Test sonuçları, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. MIL STD test koşullarında
görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir.
5 Ayrı olarak veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
6 HP Touchpoint Manager uygulaması abonelik satın alınmasını gerektirir ve Android™, iOS ve Windows 7 veya daha yeni işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir,
kullanılabilirlik bilgisi için bkz. www.hp.com/touchpoint.
7 HP Care Hizmetleri isteğe bağlıdır. HP Care Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek 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.

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 Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 Intel® Etkin yönetim teknolojisi ve Intel Sanallaştırma teknolojisi gibi bazı vPro™ işlevlerinin çalışması için ek 3. taraf yazılımları gerekir. Gelecekte Intel vPro teknolojisi için "sanal cihaz" uygulamalarının bulunup bulunmayacağı, 3. taraf yazılım sağlayıcılarına
bağlıdır. Windows gereklidir.
4 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem kurtarma yazılımı için 30 GB'a kadar (Windows 10 için) sistem disk alanı ayrılmıştır.
5 Tüm kablosuz seçenekleri, ayrı veya isteğe bağlı özellik olarak satılır.
6 Tüm 802.11 kablosuz bağlantılar için kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir, ancak ürüne dahil değildir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler
taslak belirtimlerden farklı olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir.
7 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.
8 Intel WiDi Pro desteği için Intel vPro İşlemci, Intel Grafik Kartı ve Intel 2x2 ac WLAN gerekir.
9 HD görüntüleri görebilmek için HD içeriği gerekir.
10 Absolute üyeliği gerekir, ayrıntıların tamamı için bkz. http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Absolute Data Protect uygulaması kapalı olarak gönderilir; uygulamanın müşteri tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Hizmet sınırlı olabilir, ABD dışında
kullanılabilirlik için Absolute'e danışın. İsteğe bağlı Absolute Kurtarma Garantisi abonelik hizmeti sınırlı garantidir. Belirli koşullar geçerlidir. Ayrıntıların tamamı için bkz: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Veri Silme
hizmeti kullanılırsa, Kurtarma Garantisi ödemesi geçersiz kalır. Veri Silme hizmetini kullanmak için, müşterilerin önce bir Ön Yetkilendirme Sözleşmesi imzalamaları ve bir PIN oluşturmaları veya Absolute Software'den bir veya birden çok RSA SecurID belirteci satın
almaları gerekir.
11 Tümleşik Intel WiDi yazılımı, dahili veya harici WiDi alıcıya sahip olan ve 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.
12 HP Touchpoint Manager uygulaması için abonelik satın alınması gerekir ve Android™, iOS ve Windows 7 veya daha yeni işletim sistemlerini ve çeşitli üreticilerin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarını destekler. Tüm ülkelerde kullanılamayabilir,
kullanılabilirlik bilgisi için bkz. www.hp.com/touchpoint.
13 HP Wireless Hotspot uygulaması için etkin bir internet bağlantısı ve ayrı satın alınan bir veri planı gerekir. HP Wireless Hotspot etkin durumdayken, aygıttaki uygulamalar çalışmaya devam eder ve kablosuz erişim noktasıyla aynı veri planını kullanır. Wireless
Hotspot veri kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Planınızın ayrıntılarına göz atın. Windows gerektirir.
14 ePrint özelliği için HP web özellikli yazıcının internete bağlı olması gerekir. HP ePrint hesap kaydı gerekir. Uygun yazıcılar, desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin bir listesi ve tüm ayrıntılar 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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