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Çalışma masanızla vedalaşın
Büyük fikirler her zaman masa başındayken
gelmez. ENVY dizüstü bilgisayarın etkileyici geniş
ekran alanı ve masaüstü bilgisayarı aratmayan
gücüyle zincirlerinizi kırın ve verandanızdan
manzaranın tadını çıkarın veya koltuğunuza
rahatça yayılın.

Yüksek güç. Yüksek depolama alanı.
Bu bilgisayar, gelişmiş Intel® işlemcisinin üst düzey hızından isteğe bağlı çift sabit sürücünün sağladığı
inanılmaz büyük depolama alanına kadar her şeyin en güçlüsüne sahiptir.
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.
Daha büyük ekran. Daha çok özgürlük.
Yaratıcılığa dur diyemezsiniz, öyleyse neden tek bir odaya hapsolasınız? 43,9 cm (17 inç) diyagonal Full HD
ekranla evin neresinde olursanız olun kolayca üretin.1
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
HP müşterileri için müzik ve özel içeriklere sınırsız erişim sayesinde içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.2
Özellikler:
● Windows 10 Home burada. Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da harika işler
başarın.3
● Yeniden şarj etme konusunda endişelenmeden daha uzun süreyle iş yapın, seyahat edin ve gününüzü
yaşayın.
● Daha hızlı ve daha sessiz çalışan ve daha fazla özelliğe sahip olan 6. nesil Intel® Core™ işlemciler, bilgi
işlem deneyiminizi görülmemiş düzeyde geliştirir.
● Bang & Olufsen Ses Sistemi ile dört hoparlör ve bir subwoofer, derinden hissedebildiğiniz ses sayesinde
bilgisayarınızı dolu dolu eğlence sunan bir ses stüdyosuna dönüştürür. Bilgisayardan kusursuz ses elde
etmek için tasarlanmıştır.

Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir. 2 HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet 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.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Işlemci

Intel® Core™ i7-6700HQ ile Intel® HD Grafik Kartı 530 (2,6 GHz, 3,5 GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 6. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci

Yonga kümesi

Intel HM170

Bellek

16 GB DDR3L-1600 SDRAM (2 x 8 GB); En fazla 1600 MT/s aktarım hızları

Bilgi Depolama

1 TB 5400 rpm SATA; 256 GB M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti DVD yazıcı

Web kamerası

Çift dizi dijital mikrofonlu Intel® RealSense™ 3D Kamera

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) desteği

Ekran

43,9 cm (17,3") diyagonal FHD IPS yansımasız arkadan aydınlatmalı WLED ekran (1920 x 1080)

Video

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

Ses

Bang & Olufsen, 4 hoparlör ve 1 subwoofer

Klavye

Tam boyutlu arkadan aydınlatmalı ciklet klavye; Çoklu dokunma hareketlerini destekleme özellikli Touchpad

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

6 hücreli, 62 WH Li-ion; Kullanıcı tarafından değiştirilebilir pil

Güç

120 W AC güç adaptörü

Ürün rengi

Doğal gümüş, alüminyum kapak; Kömür siyahı

HP uygulamaları

HP Lounge; HP SimplePass

Yazılım

Evernote; Skype

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™2

Ek bilgiler

P/N: W2X26EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899420379

Ağırlık

2,82 kg; Paketli: 3,95 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

41,5 x 28,13 x 3,03 cm; Paketli: 55 x 34,5 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.)
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Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP Z3200
Gümüş
Kablosuz Fare
N4G84AA

HP Beyaz
S6500
Kablosuz
Hoparlör
N5G10AA

HP 43,94 cm
(17,3")
Signature İnce
Üstten Açılır
Çanta
T0E19AA

3 yıllık bayiye iade
UM933E
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