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Farklı tasarım. Unutulmaz güç.
Üstün performans ve göz alıcı tasarıma sahip HP
ENVY Dizüstü Bilgisayar her çizgisi ve her
pikseliyle mükemmeliyet sunar. En yeni işlemciler,
inanılmaz pil ömrü ve zengin ses deneyimi gün
boyu nereye giderseniz gidin hazırlıklı olmanız için
size en üst düzey güç sağlayacaktır.

Mükemmel performans
Işık hızındaki Intel® işlemcinin rakipsiz gücü, yüksek kaliteli grafik kartı ve inanılmaz depolama alanına
sahip bu dizüstü bilgisayar etkilemek için tasarlanmıştır.
Olağanüstü pil ömrü
Tükenmek bilmeyen pil sayesinde işte, evde ve her yerde gün boyu dayanıklı.

Son derece zengin bir ses deneyimi
Son teknoloji Bang & Olufsen ses, derinden hissedebildiğiniz ses sayesinde bilgisayarınızı dolu dolu eğlence
sunan bir ses stüdyosuna dönüştürür. Bilgisayardan kusursuz mükemmeliyette ses elde etmek için
tasarlanmıştır.
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
Müziğe sınırsız erişim ve size özel içerikler sayesinde; artık aramanıza gerek kalmdı.1

Özellikler:
● Windows 10 Home burada. Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da harika işler
başarın.2
● NVIDIA GeForce Grafik Kartlarının sunduğu yüksek kare hızı ve mükemmel netlik sayesinde oyun ve
filmlerinizi yüksek çözünürlüğün tüm görkemiyle yaşayın.
● İsteğe bağlı tümleşik optik sürücüyü kullanarak DVD filmler izleyin3 veya kendi ortamınıza yazın.
● Az ışıklı odalarda veya gece uçuşlarında bile bilgisayar kullanmaya devam edin. Işıklı klavye sayesinde
çok çeşitli ortamlarda rahatça yazabilirsiniz.

12 ay boyunca Universal Müzik Portföyü'ne sınırsız erişim. Internet erişimi gereklidir. 2 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. Bkz. http://www.microsoft.com. 3 Gerçek hız değişiklik gösterebilir. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.
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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

16 GB DDR3L SDRAM (2 x 8 GB)

Bilgi Depolama

1 TB 5400 rpm SATA; 128 GB M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti DVD yazıcı

Web kamerası

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

Algılayıcılar

Hız ölçer

İletişim

Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; 802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth 4.0 birleşimi (Miracast uyumlu)

Kullanım kolaylığı

HP SimplePass Parmak İzi Okuyucusu; Kensington MicroSaver kilidi yuvası; Açılış parolası; Üçüncü taraf güvenlik kilidi aygıtlarını kabul eder;
Güvenilir Platform Modülü (TPM)

Ekran

39,6 cm (15,6") diyagonal UHD IPS BrightView arkadan aydınlatmalı WLED ekran (3840 x 2160)

Video

NVIDIA GeForce GTX 950M (4 GB DDR3L ayrılmış bellek)

Ses

Bang & Olufsen, 4 hoparlör ve 1 subwoofer

Klavye

Sayısal tuş takımı içeren tam boyutlu arkadan aydınlatmalı ciklet klavye; Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad

Bağlantı Noktaları

1 HDMI; 1 kulaklık/mikrofon birleşik; 4 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 RJ-45
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu

Pil Tipi

3 hücreli, 55,5 WH Lityum iyon prizmatik

Güç

90 W AC güç adaptörü

Ürün rengi

Doğal gümüş, alüminyum kapak

HP uygulamaları

HP Lounge; HP SimplePass

Yazılım

Evernote; Skype

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™2

Ek bilgiler

P/N: N7L03EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889894357649

Ağırlık

2,36 kg; Paketli: 3,3 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

38,4 x 25,5 x 2,29 cm; Paketli: 55 x 7,6 x 30,5 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.)
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Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.
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UM933E
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