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360° çok yönlülük. Göz alıcı tasarım.
Bir dizüstü bilgisayar sahibi olmakta sorun yok;
ancak dört moda sahip olabilecekken neden bir
taneyle yetinesiniz? Olağanüstü 360°
dönüştürülebilir bilgisayarımızı size en üst
düzeyde esneklik ve kıskanılacak görünüm sunan
birinci sınıf özelliklerle donatarak geliştirdik.

Güç ve performans. Dört modda kullanın.
Dört benzersiz mod, güçlü Intel® Core™ i işlemci ve geniş depolama alanı bir araya gelerek inanılmaz bir
dönüştürülebilir bilgisayar deneyimi sunar. Çalışın, oynayın, izleyin, yaşayın ve istediğiniz gibi yapın.
Her zaman mükemmel görüntü
En iyi görüntüyü hangi mod sunar? Hepsi. İsteğe bağlı IPS Full HD ekran her açıdan hayranlık uyandırıcı ve
inanılmaz net görüntüler sunar.1
Güç veren pil ömrü
Bu bilgisayar, her şeyi yapmak için tasarlanmıştır, bu nedenle daha uzun süre kullanabilmenizi sağlayacak
bir pille donatılmıştır.
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
Müziğe sınırsız erişim ve size özel içerikler sayesinde; artık aramanıza gerek kalmdı.2

Özellikler:
● Windows 10 Home burada. Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da harika işler
başarın.3
● Dizüstü bilgisayar modunda çalışabilir, stand modunda izleyebilir, katlanır modda oyun oynayabilir, tablet
moduna geçebilirsiniz. Bu yenilikçi, dönüştürülebilir bilgisayar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak esnekliğe
sahip.
● Az ışıklı odalarda veya gece uçuşlarında bile bilgisayar kullanmaya devam edin. Işıklı klavye sayesinde
çok çeşitli ortamlarda rahatça yazabilirsiniz.
● Tüm ayrıntıları düşük ışıklı ortamlarda bile göz alıcı netlikle yakalayın. HP TrueVision HD Web Kamerası
sayesinde yüz yüze konuşmalarda en küçük detayların keyfini çıkarın.4

Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir. 2 12 ay boyunca Universal Müzik Portföyü'ne sınırsız erişim. Internet erişimi gereklidir. 3 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. 4 Internet hizmeti gerekir ve dahil
değildir.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Işlemci

Intel® Core™ i7-6500U ile Intel® HD Grafik Kartı 520 (2,5 GHz, 3,1 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Core™ i7 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 10/100/1000 Gigabit 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

39,6 cm (15,6 inç) diyagonal FHD IPS WLED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran (1920 x 1080)

Video

NVIDIA GeForce 930M (2 GB DDR3L ayrılmış)

Ses

Bang & Olufsen, 2 hoparlör

Klavye

Tümleşik sayısal tuş takımlı tam boyutlu arkadan aydınlatmalı klavye; Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad

Bağlantı Noktaları

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

Pil Tipi

3 hücreli, 48 WH Lityum iyon prizmatik

Güç

65 W AC güç adaptörü

Ürün rengi

Doğal gümüş, alüminyum kapak; Yatay fırça hattı tasarım

HP uygulamaları

HP Lounge; HP 3D DriveGuard

Yazılım

Evernote; Skype

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™2

Ek bilgiler

P/N: P0G87EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889894358219

Ağırlık

2,29 kg; Paketli: 3,08 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

38,2 x 25 x 2,39 cm; Paketli: 55 x 30,5 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 Z8000
Bluetooth Fare
H6J32AA

HP Premium
Messenger
J4Y51AA

3 yıllık bayiye
iade
UK190E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir.
Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım 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. Microsoft, Windows ve Windows Logosu, Microsoft Corporation'ın ABD'deki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, ilgili sahibinin
ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans ile kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY
STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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