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360° çok yönlülük. İnanılmaz uygun fiyat.
Bu uygun fiyatlı dönüştürülebilir bilgisayar, günlük
ihtiyaçlarınız için gereken özelliklerle dört modun
sağladığı esnekliği bir araya getirir. Dizüstü
bilgisayar modundan kolayca ayaklı, katlama veya
tablet moduna dönüştürün.

Dört çok yönlü mod
Dizüstü bilgisayar modunda çalışabilir, stand modunda izleyebilir, katlanır modda oyun oynayabilir, tablet
moduna geçebilirsiniz. Bu yenilikçi, dönüştürülebilir bilgisayar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak esnekliğe
sahip.
Sevdiğiniz müzikler
DTS Studio Sound™1 ve çift hoparlör dinamik ses detaylarıyla konser benzeri bir deneyim sağlar.

Günlük üretkenlik için gereken işlemci gücü
Günlük işlerinizi kolayca halledin. Bir Intel® işlemciyle, beklediğiniz güvenilir performansı ve
güvenebileceğiniz kaliteyi elde edin.2
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
HP müşterileri için müzik ve özel içeriklere sınırsız erişim sayesinde içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.3

DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com. DTS Licensing Limited'in lisansıyla üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ile Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS Studio Sound; DTS, Inc.'nin ticari markasıdır. © DTS,
Inc. Tüm Hakları Saklıdır. 2 Çok Çekirdekli işlemci, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir.
Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişebilir. 3 HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Işlemci

Intel® Celeron® N2840, Intel HD Graphics ile (2,16 GHz, en fazla 2,58 GHz, 1 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Celeron® işlemci

Bellek

2 GB DDR3L-1600 SDRAM (kart üzerinde)

Bilgi Depolama

32 GB eMMC
Dropbox1

Web kamerası

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

Algılayıcılar

Hız ölçer; Jiroskop; eCompass

İletişim

Tümleşik 10/100 BASE-T Ethernet LAN; 802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth® 4.0 kombinasyonu

Kullanım kolaylığı

Kensington MicroSaver kilidi yuvası; Açılış parolası; Üçüncü taraf güvenlik kilidi aygıtlarını kabul eder

Ekran

29,5 cm (10,1 inç) diyagonal boyutlu HD WLED arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran (1366 x 768)

Video

Intel HD Graphics

Ses

DTS Studio Sound™; Çift hoparlör

Klavye

%97 boyutlu ada stilli klavye; Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad

Bağlantı Noktaları

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

Özellikler

Dönüştürülebilir

Pil Tipi

3 hücreli, 43 Wh Lityum iyon prizmatik

Güç

45 W AC güç adaptörü

Ürün rengi

Kar beyazı; Degrade mikro noktalı desen

HP uygulamaları

HP Lounge

Yazılım

Evernote; Skype

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™2

Ek bilgiler

P/N: W6X07EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899589571

Ağırlık

1.46 kg; Paketli: 2,26 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

30,8 x 21,51 x 2,19 cm; Paketli: 43,5 x 26 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 29,46 cm
(11,6")
Spectrum
Beyaz Kılıf
M5Q20AA

HP Z3200
Gümüş
Kablosuz Fare
N4G84AA

HP Beyaz
S6500
Kablosuz
Hoparlör
N5G10AA

3 yıllık bayiye iade
U1PT0E

© 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 lisanslı olarak kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
ENERGY STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir markadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com. DTS Licensing
Limited'in lisansıyla üretilmiştir. DTS, Sembol ve DTS ile Sembol birlikte tescilli ticari markalardır ve DTS Studio Sound; DTS, Inc.'nin ticari markasıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları
Saklıdır.

