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Canlı renkler. Etkileyici güç.
Sizi göz önüne alarak tasarlanan renkli HP
Pavillion daha da iyi hale gelmeye devam ediyor.
En çok satan dizüstü bilgisayarımız daha çok
izleyebilmeniz, oyun oynayabilmeniz ve
depolayabilmeniz için artık daha da güçlü.

Daha parlak tarz
Baştan aşağı renkli olması ve klavye etrafındaki degrade tasarımı sayesinde nereye götürürseniz götürün
iyi bir izlenim bırakacağınızdan şüpheniz olmasın.
Performans patlaması
Gerçekten etkileyici hız ve performans elde etmeniz için işlemci gücünü en yeni teknolojiyle yükselttik.

Depolayın
2 TB'a kadar depolama alanı ve yükseltilmiş bellek çok sayıda uygulama arasında kolayca geçiş yapmanıza
ve gün geçtikçe büyüyen eğlence kütüphanenizi kolayca depolamanıza izin verir.
Özellikler:
● İsteğe bağlı tümleşik optik sürücüyü kullanarak DVD filmler izleyin3 veya kendi ortamınıza yazın.
● Ekranlara, yazıcılara, aygıtlara ve daha kolay bağlanın.
● Yeniden şarj etme konusunda endişelenmeden daha uzun süreyle iş yapın, seyahat edin ve gününüzü
yaşayın.4
● HP, B&O Play ile birlikte müzik ve eğlencenin sizi sarmasını sağlayarak gerçekten hissettiğiniz zengin ve
yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunar. Sadece dinlemekle kalmayın... B&O Play ile birlikte HP'nin size
dokunmasına izin verin.

Gerçek hız değişiklik gösterebilir. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın. 4 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

FreeDOS 2.0

Işlemci

AMD Dört Çekirdekli A10-8780P APU (2 GHz, 3,3 GHz'e kadar, 2 MB önbellek)
İşlemci ailesi: AMD Dört Çekirdekli A Serisi işlemci

Bellek

16 GB DDR3L SDRAM (2 x 8 GB)

Bilgi Depolama

1 TB 5400 rpm SATA SSHD; Flash önbelleği: 8 GB; Flash önbellek modülü, sistemin yanıt verme deneyimini hızlandırmak üzere tasarlanmıştır ve ek
depolama kapasitesi olarak kullanılamaz. Kullanıcı tarafından erişilemez ve çıkarılamaz.
SuperMulti DVD yazıcı

Web kamerası

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

Algılayıcılar

Hız ölçer

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) desteği

Ekran

39,6 cm (15,6 inç) diyagonal boyutlu, HD BrightView WLED arkadan aydınlatmalı (1366 x 768)

Video

AMD Radeon R7 M360 Grafik Kartı (2 GB DDR3 ayrılmış)

Ses

B&O PLAY; Çift hoparlör

Klavye

Tümleşik sayısal tuş takımlı 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

Pil Tipi

4 hücreli, 41 Wh Li-ion; Kullanıcı tarafından değiştirilebilir pil

Güç

65 W AC güç adaptörü

Ürün rengi

Doğal gümüş; Yatay fırça hattı tasarım

Eklenen aksesuarlar

AMD oyun kuponu

Ek bilgiler

P/N: T9Q79EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899137581

Ağırlık

2,29 kg; Paketli: 3,03 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

38,45 x 26,11 x 2,52 cm; Paketli: 50,8 x 30,5 x 7,6 cm; Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir

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.

Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.
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3 yıllık bayiye iade
UK190E
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