Veri sayfası

HP Pavilion Notebook 15-bc202nt
Tutkunuza güç verin
İçinizdeki içerik oluşturma, medya izleme ve oyun oynama potansiyelini açığa çıkarın çünkü bu Pavilion Dizüstü
Bilgisayar istediğiniz her şeyi yapmak için üretildi. Turbo performansıyla sürükleyici akış oturumlarından gecikmesiz
video düzenlemeye kadar her şeyi istediğiniz her yerden yapabilirsiniz.

Yaratıcı bir güç merkezi

NVIDIA® GTX™ ayrık grafik kartı ve en
yeni dört çekirdekli Intel® işlemciyle1
en büyük, en cesur fikirlerinizi hayata
geçirin ve bir usta gibi çoklu görev
yapın.

Gözlerinize şenlik

İster video düzenliyor, ister en
sevdiğiniz filmleri seyrediyor, fotoğraf
rötuşluyor veya sadece oyun oynuyor
olun, canlı FHD2 veya belirli
modellerde IPS ile sunulan 4K ekran3
üzerinde her ayrıntı canlanır.

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.

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. 2 FHD görüntüleri görüntülemek için tam yüksek çözünürlüklü (FHD) içerik gereklidir. 3 4K görüntüleri görüntüleyebilmek için 4K
içerik gerekir.
1

Veri sayfası

HP Pavilion Notebook 15-bc202nt

Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
FreeDOS 2.0
Işlemci
Intel® Core™ i5-7300HQ (2,5 GHz, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,5 GHz'e kadar, 6
MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Yonga kümesi
Intel® HM175
Bellek
12 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB, 1 x 8 GB)
Bilgi Depolama
1 TB 7200 rpm SATA
Grafik
Bağımsız NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB GDDR5 ayrılmış)
Ses
B&O PLAY; HP Audio Boost; Çift hoparlör
Ekran
39,6 cm (15,6") diyagonal FHD IPS UWVA yansımasız WLED arkadan aydınlatmalı
(1920 x 1080)
Güç
150 W AC güç adaptörü
Pil Tipi
4 hücreli, 63,3 Wh Lityum iyon
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 30 dakikada yaklaşık %50
Hedef pil ömrü
11 saate varan tahmini pil ömrü3
_

Tasarım

Ürün rengi
Doğal gümüş rengi kapak, kömür siyahı klavye çerçevesi; Lineer ahşap, dijital ip deseni
_

Yazılım
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 1DN08EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190781321675
Ağırlık
2,2 kg
Paketli: 3,33 kg
Boyutlar
38,2 x 25,3 x 2,45 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
Algılayıcılar
Hız ölçer

Bağlanabilirlik

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
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 Gen 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 X3000 Kar
Fırtınası Beyaz
Kablosuz Fare
N4G64AA

HP 29,46 cm
(11,6") Gri/Mor
Neopren Kılıf
V5C22AA

HP Seyahat Güç
Adaptörü 65 W
X7W51AA

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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