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Hem çok ince hem çok güçlü
Tasarım ve teknolojiyi yeni bir seviyeye taşınıyor.
Özel işlenmiş materyaller ve göz alıcı işçilik, eşi
benzeri olmayan bir deneyim sunar. 10,4 mm
kalınlığı ve eksiksiz Intel® Core™ i5 veya i7
gücüyle, dünyanın bu lüks bilgisayara kesinlikle
karşı koyamayacaksınız.
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İnce var, daha ince var
İstekler, rakibi olmayan bir tasarımda başlar. Dayanıklı alüminyum ve karbon fiberden yapılan bu inanılmaz
ince dizüstü bilgisayar mükemmelliği yeniden tanımlar.
Her milimde daha fazla güç
İnanılmaz performansla devrim yaratan tasarımın bir araya gelmesinin zamanı geldi. En son hiperbarik
soğutma sistemi, Intel® Core™ i gücünü2 gerçeğe dönüştürmek için soğuk havayı içeri çeker.
Duyularınız için bir sanat eseri
Full HD3, kenardan kenara Corning® Gorilla® Glass ekran, Bang & Olufsen ses sistemi ve harici ekran ve
aksesuarlara güç veren üç adet USB-C™ bağlantı noktası4 ile daha gelişmiş bir eğlence deneyimine
kavuşun.
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
Özellikler:
● Windows 10 burada. Windows işletim sisteminin tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da harika
işler başarın.
● Daha hızlı ve daha sessiz çalışan ve daha fazla özelliğe sahip olan 6. nesil Intel® Core™ işlemciler, bilgi
işlem deneyiminizi görülmemiş düzeyde geliştirir.
● Bu BrightView panel sayesinde videolarınız, fotoğraflarınız ve belgeleriniz iç mekanlar için mükemmel
parlaklık ve netlikte görüntülenir.
● Bu canlı Full HD ekranla ultra geniş görüntüleme açılarında bile net görüntülerin keyfini çıkarın.

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. 3 Full high-definition (FHD) görüntüleri görüntülemek için
FHD içerik gerekir. 4 USB Type-C™ ve USB-C™ USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır. 17 HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir. 5 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. 6 Tam
yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir. 7 Performans geleneksel HDD'ye göre sıralı olarak daha hızlıdır (salt okunur). Performans geliştirme sistem donanımı ve yapılandırmasına göre
değişiklik gösterebilir.
2

Veri sayfası

HP Spectre Notebook
13-v000nt

İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Yazılım - Verimlilik

Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme

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 LPDDR3-1866 SDRAM (kart üzerinde)

Bilgi Depolama

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Web kamerası

Çift dizi dijital mikrofonlu HP TrueVision HD Kamera

İletişim

Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi (Miracast uyumlu)

Kullanım kolaylığı

Güvenilir Platform Modülü (TPM) desteği

Ekran

33,8 cm (13,3") diyagonal FHD IPS UWVA BrightView Corning® Gorilla® Glass WLED arkadan aydınlatmalı (1920 x 1080)

Video

Intel® HD Grafik Kartı 520

Ses

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Dört hoparlör

Klavye

Tam boyutlu ada tarzı arkadan aydınlatmalı klavye; Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad

Bağlantı Noktaları

1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 USB 3.1 Gen 1 (Type-C™, HP USB Boost); 2 USB 3.1 Gen 2 (Type-C™, HP USB Boost, Thunderbolt)

Pil Tipi

4 hücreli, 38 Wh Lityum iyon

Güç

45 W USB Type-C™ adaptör

Ürün rengi

Koyu kül grisi, parlak bakır klavye çerçevesi

HP uygulamaları

HP Cool Control; HP Lounge

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™1

Eklenen aksesuarlar

Kılıf; USB Type-C™ - USB 3.0 adaptörü

Ek bilgiler

P/N: W7R09EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899882818

Ağırlık

1,11 kg; Paketli: 3,42 kg; Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir

Boyutlar

32,5 x 22,9 x 1,04 cm; Paketli: 42,9 x 12,6 x 33,5 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 Siyah S6500
Kablosuz
Hoparlör
N5G09AA

HP H3100
Kablolu Siyah
Fare
T3U77AA

3 yıllık bayiye
iade
UM933E
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