Veri sayfası

HP Pavilion Notebook 14-al101nt
Hayal gücünüze güç verin
İlham almaya hazır olun. Tutkunuz ne olursa olsun, yepyeni HP Pavilion Dizüstü Bilgisayar ile bir üst düzeye çıkmaya
hazır olun. Tamamen kendine özgü bir tarzla, yaratıcılığınızı canlandırmanız için ihtiyaç duyduğunuz özelliklerle ile
donatılmıştır.

Gün boyu güçlü kalın

9 saate varan pil ömrü1 gün boyu güç
sağladığı gibi size yedek güç de
bırakır. Serbest zamanınızın keyfini
çıkarabilmeniz için kalan yeterli güçle
hayatın önünüze çıkardığı her şeyle
başa çıkın.

İyi hissettiren tarz

Bu dizüstü bilgisayar tarzınızı
mükemmel bir şekilde tamamlar.
İnce, hafif çerçevesinden cesur,
eğlenceli tasarımına kadar her ayrıntı
öne çıkmanızı sağlamak için
tasarlandı.

Gerçekten güçlü bir ses deneyimi

HP çift hoparlör, HP Audio Boost ve
B&O PLAY'deki uzmanlar tarafından
yapılan özel ses ayarıyla zengin,
gerçek bir ses deneyimi
yaşayabilirsiniz. Kendinizi sese
bırakın.

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

Pil ömrü ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve
kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Bkz https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ 17 HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
Işlemci
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, 3,1 GHz'e kadar, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Bellek
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB)
Bilgi Depolama
256 GB M.2 SSD
Dropbox1
Grafik
Bağımsız NVIDIA® GeForce® 940MX (2 GB DDR3 ayrılmış)
Ses
B&O PLAY; HP Audio Boost; Çift hoparlör
Ekran
35,6 cm (14") diyagonal FHD IPS UWVA BrightView WLED arkadan aydınlatmalı (1920
x 1080)
Güç
65 W AC güç adaptörü
Pil Tipi
3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 90 dakika içinde %90
Hedef pil ömrü
10 saat 15 dakikalık tahmini pil ömrü3

_

Bağlanabilirlik

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100 BASE-T Ethernet LAN
Kablosuz bağlantı
802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth® 4.0 birleşimi (Miracast uyumlu)
Bağlantı Noktaları
1 HDMI
1 birleşik kulaklık/mikrofon
1 USB 2.0
2 USB 3.1
1 RJ-45
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu
Web kamerası
Çift dizi dijital mikrofonlu HP Wide Vision HD Kamera

Uyumlu aksesuarlar*
* Dahil değildir.
HP 2800 Kırmızı
Stereo Kulaklık
W1Y21AA

Tasarım

Ürün rengi
Doğal gümüş rengi kapak, kül grisi klavye çerçevesi; Yatay fırça hattı tasarım, dijital ip
hatları klavye deseni
_

Yazılım

HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Lounge
Yazılım
CyberLink PowerDirector; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: X9Y74EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190780577608
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
1,7 kg
Paketli: 2,55 kg
Boyutlar
33,86 x 22,43 x 1,95 cm
Paketli: 48,3 x 30,5 x 6,9 cm
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.
Eklenen aksesuarlar
Tam boyutlu ada tarzı arkadan aydınlatmalı klavye
Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad

Garanti hizmetleri*
3 yıllık bayiye iade
UK190E
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