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360° çok yönlülük. Uygun fiyat.
Bu avantajlı bilgisayarın yapabileceklerinde sınır
yoktur. Kolayca dizüstü bilgisayardan katlayarak
tablet moduna dönüştürün. Uygulama sever,
arkadaş canlısı, 360° katlanabilen bir makinedir.

Dört çok yönlü mod
Dizüstü bilgisayar modunda çalışabilir, ayaklı modda izleyebilir, katlanır modda oyun oynayabilir, tablet
modunda hareket halinde olabilirsiniz Yeni menteşe sayesinde, ne zaman isterseniz modu değiştirin.
Özgürlük veren pil ömrü
Kabloyu unutun ve 10 saate varan pil ömrüyle günü tamamlayın. Elveda, priz. Merhaba, açıkhava.1

Her şey için depolama alanı
Bu incelikte bir bilgisayarın bu kadar çok şey depolayabileceğini kim düşünebilirdi? 1 TB'a varan sabit
sürücüsü, B&O Play ses sistemi ve harika fiyatıyla bu dönüştürülebilir bilgisayar eğlenceniz için en akıllı
seçenektir.2
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
Müziğe sınırsız erişim ve size özel içerikler sayesinde; artık aramanıza gerek kalmdı.3

Özellikler:
● Windows 10 Home burada. Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da harika işler
başarın.4
● Yeniden şarj etme konusunda endişelenmeden daha uzun süreyle iş yapın, seyahat edin ve gününüzü
yaşayın.5
● Yeni IPS ekranla daha iyi görüntüleme açılarına sahip olurken geliştirilmiş pil ömrüyle daha uzun süre
dayanan şarj elde edin. Pavilion x360 ile hareket halindeki hayat daha eğlenceli hale geldi.
● Dizüstü bilgisayar modunda çalışabilir, stand modunda izleyebilir, katlanır modda oyun oynayabilir, tablet
moduna geçebilirsiniz. Bu yenilikçi, dönüştürülebilir bilgisayar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak esnekliğe
sahip.

Pil ömrü ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre farklılık gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma
bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için http://www.bapco.com adresine bakın. 2 Sabit sürücüler için, TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 3 12 ay boyunca Universal Müzik
Portföyü'ne sınırsız erişim. Internet erişimi gereklidir. 4 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. 5 Pil ömrü ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre farklılık gösterir.
Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için http://www.bapco.com adresine bakın.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Işlemci

Intel® Core™ i5-6200U ile Intel® HD Grafik Kartı 520 (2,3 GHz, 2,8 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Core™ i5 işlemci

Bellek

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Bilgi Depolama

1 TB 5400 rpm SATA
Dropbox1

Web kamerası

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

Algılayıcılar

Hız ölçer; Jiroskop; eCompass

İletişim

Tümleşik 10/100 BASE-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth® 4.0 birleşimi (Miracast uyumlu)

Kullanım kolaylığı

Kensington MicroSaver kilidi yuvası; Açılış parolası; Üçüncü taraf güvenlik kilidi aygıtlarını kabul eder; Güvenilir Platform Modülü (TPM)

Ekran

33,8 cm (13,3 inç) diyagonal FHD IPS WLED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Grafik Kartı 520

Ses

B&O PLAY, 2 hoparlör

Klavye

Tam boyutlu ada tipi klavye; Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad

Bağlantı Noktaları

1 HDMI; 1 kulaklık/mikrofon birleşik; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu

Özellikler

Dönüştürülebilir

Pil Tipi

3 hücreli, 48 WH Lityum iyon prizmatik

Güç

45 W AC güç adaptörü

Ürün rengi

Kül gümüş, doğal gümüş renkli kaplama; Yatay fırça hattı tasarım

HP uygulamaları

HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Yazılım

Evernote; Skype

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™2

Ek bilgiler

P/N: N7H89EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889894602695

Ağırlık

1,71 kg; Paketli: 2,57 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

32,74 x 22,36 x 2,25 cm; Paketli: 47 x 29,4 x 7,6 cm; Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı

Garanti

2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti
Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.

Kayıt tarihinden itibaren altı ay için 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret
edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
1

Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP 35,6 cm (14")
Spectrum Kırmızı
Kılıf
M5Q12AA

HP X3000
Günbatımı
Kırmızısı
Kablosuz Fare
N4G65AA

3 yıllık bayiye
iade
UK190E
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Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi
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