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HP ENVY x360
15-aq001nt
360° sonsuz çok yönlülük
Eğlence becerisine sahip bir iş aygıtı. Üretkenlik
gücüne sahip bir ortam bilgisayarı. Çok yönlülük
fark yaratır. İnanılmaz esnek ENVY x360, tüm
ihtiyaçlarınıza şık bir şekilde uyum gösterir. Daha
fazla iş halledin, daha çok eğlenin ve hepsini
yüksek güç ve performansla gerçekleştirin.

Usta çok yönlülük
Tamamen metal ince gövde ve 360º'lik menteşe istediğiniz gibi çalışabileceğiniz dört mod sunar. Kolayca
bir üretkenlik dehasından multimedya mucizesine dönüşür.
Çarpıcı görüntüler
Belirli modellerde 39,6 cm (15,6") diyagonal IPS Full HD1 veya 4K2 ekran sayesinde tüm eğlence ve
yaratıcılık projeleriniz göz kamaştırır. Fotoğraflarınızı düzenlerken ve ortam akışı yaparken mükemmel
netlik elde edin.
Üstün performans
Yeni nesil Intel® Core™ i işlemciler3 ve 16 GB'a varan RAM sayesinde üstün üretkenlik gücünden
yararlanabilir ve 10 saate varan pil ömrüyle istediğiniz kadar çalışabilirsiniz4.
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
HP müşterileri için müzik ve özel içeriklere sınırsız erişim sayesinde içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.17

1 Full high-definition (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir. 2 4K görüntüleri görüntüleyebilmek için 4K içerik gerekir. 3 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için
tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik
gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. 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 bkz. http://www.bapco.com. 17 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® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, 2,8 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 6. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci

Bellek

8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB)

Bilgi Depolama

1 TB 7200 rpm SATA; 128 GB M.2 SSD
Dropbox1

Web kamerası

Çift dizi dijital mikrofonlu HP Wide Vision HD Kamera

Algılayıcılar

Hız ölçer; Jiroskop; eCompass

İletişim

Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 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") diyagonal FHD IPS UWVA çoklu dokunmatik özellikli kenardan kenara cam (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Grafik Kartı 520

Ses

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Çift hoparlör

Klavye

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

Bağlantı Noktaları

1 HDMI; 1 headphone/microphone combo; 2 USB 3.0 (1 HP USB Boost); 1 USB 3.0 (Type-C™)
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu

Özellikler

Dönüştürülebilir

Pil Tipi

4 hücreli, 55,67 WHr Lityum iyon

Hedef pil ömrü

10 saat 15 dakikalık tahmini pil ömrü3

Güç

45 W AC güç adaptörü

Ürün rengi

Doğal gümüş, alüminyum

HP uygulamaları

HP CoolSense; HP Lounge

Yazılım

CyberLink PowerDirector

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™2

Ek bilgiler

P/N: W7R14EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899870259

Ağırlık

2,27 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

38 x 25 x 1,88 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 12 ay boyunca 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.) 3 Tahmini
Windows 10 pil ömrü, Windows 10 / MobileMark® 2014 değerlendirmesine dayanır. Pil ömrü ürüne, modele, yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara, özelliklere, kullanıma, kablosuz ağ işlevlerine ve güç yönetimi
ayarlarına göre farklılık gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz. www.bapco.com.
1

Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.
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