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Dizüstü bilgisayarınız size ters dururken geriye yatıyor mu?
Dizüstü bilgisayarınızdan daha fazlasını talep
etme zamanı geldi. Bu şık tasarımlı x360 dizüstü
bilgisayarda işlev esneklikle buluşuyor. Spectre
x360 hangi şekle girerse girsin, istediğiniz
performansı sunar. Dört farklı modu, ışık hızındaki
performansı ve etkileyici pil ömrüyle, bu
dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar en iyi
özelliklere, hiçbir eksiklik olmadan sahip.

Dikkat çeken çok yönlülük
Şık tasarımlı, 360 derece dönebilen menteşesi sayesinde dizüstü bilgisayardan tablete ve diğer modlara
pürüzsüz bir şekilde geçen bu dönüştürülebilir dizüstü bilgisayar, her konumda mükemmel görünür.
Her açıdan etkileyici şıklık
İnanılmaz ince ve hafif olduğu kadar görsel açıdan da etkileyici olan metal gövdesiyle, bu dönüştürülebilir
dizüstü bilgisayar tasarım ve performansı ustalıklı bir araya getiriyor. 15,9 mm profil inceliğinde dört farklı
modla eşi benzeri yok.
Etkileyici performans. Gün boyu taşınabilirlik.
Zorlu programınıza ayak uydurmak için 12.5 saate kadar pil ömrü sunan bu birinci sınıf x360 dizüstü
bilgisayarla, gün boyu ışık hızında performansın keyfini sürün.1
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.4
● Fotoğrafları, videoları ve oyunları son derece geniş görüntüleme açılarına sahip olan bu 33,8 cm (13 inç)
diyagonal Full veya isteğe bağlı Quad HD dokunmatik ekranda hemen hemen her açıdan olağanüstü bir
netlikle görüntüleyin.3
● Güçlü Intel® Core™ işlemcinin hızı ve tepkiselliği sayesinde en zorlu işlerin üstesinden gelmekle birlikte
pil ömrünü de koruyun.
● Tüm gereksinimlerinizi karşılayacak inanılmaz hızlı bir sürücüyle tanışın. Uygulamalarınızı hızlı ve verimli
HP Katı Hal Sürücüleri ile hızlı yükleyin.

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 12 ay boyunca Universal Müzik Portföyü'ne sınırsız erişim. Internet erişimi gereklidir. 3 Yüksek çözünürlüklü
görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik 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 İnternet hizmeti gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz.
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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 (kart üzerinde)

Bilgi Depolama

512 GB M.2 SSD

Web kamerası

Tümleşik çift dijital mikrofon içeren HP TrueVision Full HD WVA ön web kamerası

Algılayıcılar

Hız ölçer; Jiroskop; eCompass

İletişim

802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth 4.0 birleşimi (Miracast uyumlu)

Kullanım kolaylığı

Güvenilir Platform Modülü (TPM) desteği

Ekran

33,8 cm (13,3") diyagonal QHD IPS arkadan aydınlatmalı LED dokunmatik ekran (2560 x 1440)

Video

Intel® HD Grafik Kartı 520

Ses

Bang & Olufsen; Çift hoparlör

Klavye

Tam boyutlu arkadan aydınlatmalı ciklet klavye; HP Control Zone Trackpad

Bağlantı Noktaları

1 HDMI; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 3 USB 3.0 (HP USB Boost); 1 Mini DisplayPort
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu

Özellikler

Dokunmatik ekran

Pil Tipi

3 hücreli, 56 Wh Li-ion polimer

Güç

45 W AC güç adaptörü

Ürün rengi

Kül grisi, alüminyum kapak

HP uygulamaları

HP Lounge

Yazılım

Skype

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™1

Eklenen aksesuarlar

Kılıf

Ek bilgiler

P/N: V4M92EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899012802
Çin’de üretilmiştir

Ağırlık

1,45 kg; Paketli: 3,38 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

32,5 x 21,8 x 1,6 cm; Paketli: 41,5 x 13 x 31 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.

1

McAfee LiveSafe 12 aylık ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 12 aylık dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)

Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP 13,3 Deri
Kılıf
F3W21AA

HP Roar Plus
Siyah Kablosuz
Hoparlör
G0H96AA

HP Z8000
Bluetooth Fare
H6J32AA

3 yıllık bayiye iade
UM933E
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