Veri sayfası

HP Spectre Notebook 13-v100nt
Dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı

1

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

Dünya genelinde yılda 1 milyondan fazla kapaklı tasarıma sahip, Windows veya OSX yüklü ve z yüksekliğine göre ölçülmüş birim gönderen satıcılar hakkındaki 4/4/16 tarihli dahili HP analizine dayanmaktadır. Daha fazla
bilgi: http://h41111.www4.hp.com/pdf/spectre-laptop/spectre.pdf 2 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.
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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 LPDDR3-1600 SDRAM (kart üzerinde)
Bilgi Depolama
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafik
Tümleşik Intel® HD Grafik Kartı 620
Ses
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Dört hoparlör
Ekran
33,8 cm (13,3") diyagonal FHD IPS UWVA BrightView Corning® Gorilla® Glass WLED
arkadan aydınlatmalı (1920 x 1080)
Güç
45 W USB Type-C™ adaptör
Pil Tipi
4 hücreli, 38 Wh Lityum iyon
Hedef pil ömrü
8 saate varan tahmini pil ömrü2
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Bağlanabilirlik

Kablosuz bağlantı
Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi (Miracast uyumlu)
Bağlantı Noktaları
1 birleşik kulaklık/mikrofon
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (HP Uyku ve Şarj Etme)
2 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (HP Uyku ve Şarj Etme, Thunderbolt)
Web kamerası
Çift dizi dijital mikrofonlu HP TrueVision HD Kamera

Tasarım

Ürün rengi
Koyu kül grisi, parlak bakır klavye çerçevesi
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Yazılım

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

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: X9Y59EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190780577578
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
1,11 kg
Paketli: 3,42 kg
Boyutlar
32,5 x 22,9 x 1,04 cm
Paketli: 42,9 x 12,6 x 33,5 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
Kılıf; USB Type-C™ - USB 3.0 adaptörü
Tam boyutlu ada tarzı arkadan aydınlatmalı klavye
Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad
Güvenlik Yönetimi
Güvenilir Platform Modülü (TPM) desteği

Garanti hizmetleri*
3 yıllık bayiye iade
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