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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.

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/
1
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7'incı nesil Intel® Core™ işlemciler
Güçlü performans, tüm çoklu görev gereksinimlerinizi karşılayarak
bilgisayarınızla yeni etkileşime girme yollarına olanak sağlar ve gelişmiş 4K
video özellikleri sunar.
_

Yansımasız panel
Yansımasız panelle güneşin ve en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın.
Yansıma önleyici düşük parlaklığa sahip yüzey dışarıdayken daha az
yansıma olmasını sağlar.
_

DDR4 RAM seçenekleri
Daha yüksek hızlarda daha verimli ve daha güvenilir bir şekilde çalışma
üzere tasarlanan DDR4, RAM'in geleceğidir. Daha yüksek bant genişliği
sayesinde çoklu görevler gerçekleştirmekten oyun oynamaya kadar her
işlemin performansı artar.
_
_
_
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
FreeDOS 2.0
Işlemci
Intel® Core™ i7-7500U (2,7 GHz, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,5 GHz'e kadar, 4
MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i7 işlemci
Bellek
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB)
Bilgi Depolama
256 GB M.2 SSD
DVD yazıcı
Grafik
Bağımsız NVIDIA® GeForce® 940MX (4 GB DDR3 ayrılmış)
Ses
B&O PLAY; HP Audio Boost; Çift hoparlör
Ekran
39,6 cm (15,6") diyagonal FHD SVA yansımasız WLED arkadan aydınlatmalı (1920 x
1080)
Güç
65 W AC güç adaptörü
Pil Tipi
2 hücreli, 41 Wh Lityum iyon
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 90 dakika içinde %90
Hedef pil ömrü
9 saat 30 dakikalık tahmini pil ömrü3
_

Tasarım

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

Yazılım
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 1GM24EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190781439233
Ağırlık
1,99 kg
Paketli: 2.79 kg
Boyutlar
38,3 x 24,3 x 2,25 cm
Paketli: 52 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.
Klavye
Sayısal tuş takımı içeren tam boyutlu ada tarzı arkadan aydınlatmalı 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

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*

Garanti hizmetleri*

* Dahil değildir.
HP 15,6 KOBİ
Üstten Açılır Çanta
T0F83AA

HP Z3700 Mavi
Kablosuz Fare
V0L81AA

HP 39,62 cm
(15,6") Siyah/Mavi
Neopren Kılıf
V5C31AA

3 yıllık bayiye iade
UK190E

3 Tahmini Windows 10 pil ömrü, Windows 10 / MobileMark® 2014 değerlendirmesine dayanır. Pil ömrü ürüne, modele, yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara, özelliklere, kullanıma, kablosuz ağ işlevlerine ve güç yönetimi ayarlarına göre farklılık gösterir.

Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz. www.bapco.com.
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