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HP Pavilion x360 13-u101nt
Eğlencede 360°'lik dönüşüm
Dizüstü bilgisayarınızı nasıl kullandığınızı yeniden düşünmenin ve yepyeni bir şey denemenin zamanı geldi. Sizi
ekranınıza her zamankinden daha fazla yakınlaştıran bir eğlence deneyimi için dört mod arasında sorunsuz bir şekilde
geçiş yapın.

Dizüstü bilgisayar artık aynı
olmayacak

360 derecelik menteşesi sayesinde
kolayca dizüstü bilgisayar modunda
çalışmaktan ayaklı modda bir şeyler
izlemeye, katlanır modda oynamaya
ve tablet modunda yola hazır hale
gelebilirsiniz.
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Her yere götürün

Daha küçük bir menteşeye sahip
tasarımıyla bu, şimdiye kadarki en
ince ve en hafif Pavilion x360
bilgisayarımız. Dizüstü bilgisayarınız,
üstün pil ömrü sayesinde her zaman
ve her yerde eğlenceye hazırdır.

Gerçekten güçlü bir ses deneyimi
HP Audio Boost ve B&O PLAY
uzmanlarıyla işbirliği içinde özel
olarak ayarlanan ses sistemi ile
zengin ve gerçek bir ses deneyimi
yaşayın. Kendinizi sese bırakın.

HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir.

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
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HP Pavilion x360 13-u101nt

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
500 GB 5400 rpm SATA SSHD
8 GB
Flash önbellek modülü, sistemin yanıt verme deneyimini hızlandırmak üzere
tasarlanmıştır ve ek depolama kapasitesi olarak kullanılamaz. Kullanıcı tarafından
erişilemez ve çıkarılamaz.
Dropbox1
Grafik
Tümleşik Intel® HD Grafik Kartı 620
Ses
B&O PLAY; HP Audio Boost; Çift hoparlör
Ekran
33,8 cm (13.3") diyagonal FHD IPS WLED arkadan aydınlatmalı çoklu dokunmatik
özellikli kenardan kenara cam (1920 x 1080)
Güç
45 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 saate varan tahmini pil ömrü3
_

Bağlanabilirlik

Kablosuz bağlantı
Intel® 802.11ac (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
Çift dizi dijital mikrofonlu HP Wide Vision HD Kamera

Tasarım

Ürün rengi
Modern altın 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; HP 3D DriveGuard
Yazılım
CyberLink PowerDirector; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: X9Y56EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190780577561
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
1,66 kg
Paketli: 2,45 kg
Boyutlar
32,64 x 22,2 x 1,98 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 tipi klavye
Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad
Özellikler
Dönüştürülebilir
Güvenlik Yönetimi
Kensington MicroSaver® kilidi yuvası; Güvenilir Platform Modülü (TPM) desteği

Uyumlu aksesuarlar*

Garanti hizmetleri*

* Dahil değildir.
HP 33,78 cm
(13,3")
Siyah/Mavi
Neopren Kılıf
V5C25AA

HP 2800 Mavi
Stereo Kulaklık
W1Y20AA

HP Z3700 Gold
Wireless Mouse
X7Q43AA

3 yıllık bayiye iade
UK190E
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