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HP Stream Laptop 14-ax001nt
Tam anlamıyla bağlı. Mükemmel verimli.
Her zaman bağlı olacak şekilde tasarlanan bu hünerli dizüstü bilgisayar sayesinde sıkı çalışma maratonundan en
sevdiğiniz dizileri izlemeye kolayca geçebilirsiniz. Taşınabilir tasarımı ve güçlü Wi-Fi anteni sayesinde ihtiyacınız olan
temel üretkenlik olanağını ve özellikleri sunar ve asla hızınızı kesmez.

En son kablosuz teknolojisi

Geliştirilmiş 802.11 ac 2x2 Wi-Fi
anteni arabelleksiz veri akışı, ışık
hızında indirme ve Web'de sorunsuz
gezinti için eskisinden daha güçlü,
daha güvenilir bir internet bağlantısı
sunar.1

Çok yönlü depolama seçenekleri

100 GB boyutunda OneDrive
depolama alanı sayesinde 2 yıl
boyunca dosyalarınızı kolayca
depolayıp erişin.2 Ayrıca USB ve SD
kartı bağlantı noktaları sayesinde
harici sabit disk sürücüsünün ve SD
kartının sunduğu avantajlardan
yararlanabilirsiniz.

Office 365 Bireysel dahil

İnanılmaz ince ve hafif tasarımıyla bu
dizüstü bilgisayar dur durak
bilmeyecek şekilde tasarlandı.
Seyahatlerde kolayca taşınabilen bu
bilgisayar, canlı ve alışılmışın dışında
renkleriyle size özel kişisel bir
görünüm sunar.

Ultra taşınabilir tasarım

HP müşterileri için müzik ve özel
içeriklere sınırsız erişim sayesinde
içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.17

Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler, taslak belirtimlerden
farklı olursa, bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir. 2 Ücretsiz OneDrive bulut depolama alanı teklifi sınırlı bir süre için kullanılabilir. Depolama alanı teklifi
ödeme yapıldıktan sonraki 2 yıl boyunca geçerlidir. Paket içindeki etkinleştirme kartını kontrol edin ve teklifle ilgili ayrıntılı bilgi için http://onedrive.com/windows adresini ziyaret edin. 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® Celeron® N3050 (1,6 GHz, 2,16 GHz'e kadar, 2 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Celeron® işlemci
Bellek
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB)
Bilgi Depolama
32 GB eMMC
Dropbox; 100 GB OneDrive (2 yıllık abonelik ürüne dahildir)1
Grafik
Tümleşik Intel® HD Graphics
Ses
DTS Studio Sound™; Çift hoparlör
Ekran
35,6 cm (14") diyagonal HD SVA BrightView WLED arkadan aydınlatmalı (1366 x 768)
Güç
45 W AC güç adaptörü
Pil Tipi
3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon
_

Bağlanabilirlik

Kablosuz bağlantı
Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi (Miracast uyumlu)
Bağlantı Noktaları
1 HDMI
1 birleşik kulaklık/mikrofon
1 USB 2.0
2 USB 3.1
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu
Web kamerası
Tümleşik dijital mikrofonlu HP Web Kamerası

Tasarım

Ürün rengi
Menekşe moru; Lineer çizgili desen
_

Yazılım

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

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: Y3V11EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190780578186
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
1,44 kg
Boyutlar
33,7 x 22,6 x 1,79 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 tipi klavye
Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad
Güvenlik Yönetimi
Kensington MicroSaver® kilidi yuvası; Açılış parolası; Üçüncü taraf güvenlik kilidi
aygıtlarını kabul eder; Güvenilir Platform Modülü (TPM) desteği

Uyumlu aksesuarlar*

Garanti hizmetleri*

* Dahil değildir.
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3 yıllık bayiye iade
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