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HP Spectre X2
12-a000nt
En ince ayrılabilir bilgisayarımız diğerlerinden çok farklıdır
Göz alıcı tasarımı hiç kısıtlama olmadan iki farklı
dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getirir.
Bilgisayar, tablet ve vazgeçilemez bir yardımcı olan
bu en ince ayrılabilir bilgisayarımız verimliliğinizi
artırmak üzere tasarlanmıştır.

Üstün 2'si 1 arada deneyim
Tek bir becerikli aygıtta, yüksek performanslı klavyeyi kullanarak eksiksiz bilgisayar gücüyle çalışın veya Full
HD tabletin çok yönlülüğüyle seyahat edin.1
İnce tasarım
Sağlam ve sorunsuz bir kaplama elde etmek için tek bir alüminyum parçası kullanılarak üretilen ve
paslanmaz çelik ayağa sahip olan bu en ince ayrılabilir bilgisayarımız etkileyici zarafetle güvenilir
dayanıklılığı bir araya getirir.
Kablosuz özgürlük
Priz olmayan yerlerde çalışın. 10 saate kadar pil ömrü ve LTE özelliğiyle, prizden uzak çalışma özgürlüğüne
sahipsiniz.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
Özellikler:
● Windows 10 Home burada. Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da harika işler
başarın.4
● Tam boyutlu ada tarzı ayrılabilir klavye istediğiniz yerden çalışma olanağı, yazma kolaylığı için 1,5 mm'lik
tuş aralığı ve toplam üretkenlik için arkadan aydınlatma sağlar
● Yenilikçi U biçimli paslanmaz çelik ayak 150° dönerek aygıtınızın tüm görüntüleme ihtiyaçlarınızı için
mükemmel bir açıda olmasını sağlar.
● IPS teknolojisine sahip 30,5 cm (12 inç) diyagonal FHD dokunmatik ekran, size WLED arkadan
aydınlatmalı ekran üzerinde 1920 x 1280 çözünürlükle 170 derece görüntüleme açısı sunar.

FHD görüntüleri görüntülemek için tam yüksek çözünürlükte (FHD) içerik gerekir. 2 Windows 10 pil ömrü; ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları
gibi çeşitli etkenlere göre değişir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.bapco.com 3 HP müşterileri için Universal Music
portföyüne 12 ay boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir. 4 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.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Işlemci

Intel® Core™ M7-6Y75 ile Intel® HD Grafik Kartı 515 (1,2 GHz, 3,1 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Core™ M işlemci

Bellek

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (kart üzerinde)

Bilgi Depolama

128 GB M.2 SSD

Web kamerası

Tümleşik çift dijital mikrofonlu 5 MP HP TrueVision Full HD Web Kamerası (ön); Çift dijital mikrofonlu Intel® RealSense™ 3D Kamera (arka)

İletişim

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

Kullanım kolaylığı

Güvenilir Platform Modülü (TPM) desteği

Ekran

30,5 cm (12") diyagonal WUXGA UWVA BrightView arkadan aydınlatmalı WLED ekran (1920 x 1280)

Video

Intel® HD Grafik Kartı 515

Ses

Bang & Olufsen; Dört hoparlör

Klavye

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

Bağlantı Noktaları

1 birleşik kulaklık/mikrofon; 2 USB 3.0 (Type-C)
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu

Pil Tipi

3 hücreli, 42 WH Lityum iyon polimer

Güç

45 W AC güç adaptörü

Ürün rengi

Doğal gümüş

HP uygulamaları

HP Lounge

Yazılım

Skype

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™1

Eklenen aksesuarlar

Dijital kalem; USB Type-C - USB 3.0 adaptörü

Ek bilgiler

P/N: W6X36EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899814048

Ağırlık

0,82 kg (tablet); 1,19 kg (tablet ve kasa); Paketli: 3,18 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

30,3 x 20,9 x 0,8 cm (tablet); 30,3 x 20,9 x 1,31 cm (tablet ve kasa); Paketli: 47 x 7,6 x 29,4 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 Roar Travel
M1F95AA

HP Z3200
Gümüş
Kablosuz Fare
N4G84AA

HP 33,78 cm
(13,3")
Spectrum Siyah
Kılıf
T9J02AA

3 yıllık bayiye iade
UM933E
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