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HP Spectre x360 Convertible 13-ac000nt
Baştan çıkaran güç. Tüm modlarda.
Baştan aşağı titizlikle tasarlanan Spectre x360, teknolojiden beklentilerinizi yeniden tanımlar. Şimdiye kadar ürettiğimiz
en ince dönüştürülebilir bilgisayar olan bu aygıt, dört farklı modu ve 8 milyondan fazla pikseliyle sizin ve bilgisayarınızın
yapabilecekleriniz konusunda yeni bir bakış açısı sunar.
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Hayran bırakmak için geliştirilen
dört mod

Şimdiye kadarki en ince x360'ümüz
inanılmaz zariftir. 1,32 kg2 ağırlığa ve
13,9 mm kalınlığa sahip bu bilgisayar
360°'lik menteşe ve dört farklı
moduyla inanılmaz çok yönlülük
sunar.

Şaşırtıcı güç. Sıradışı dayanıklılık.

16 saate varan pil ömrü3 ve HP Hızlı
Şarj4 özelliği sayesinde daha fazlasını
başarmaya hazır olun. Işık hızındaki
Intel® Core™ işlemci sayesinde gün
boyu rakipsiz bir performans
sergileyin.

Windows Ink

Dijital kalem tabanlı bilgi işlem ve
Windows Ink ile içerikleri, fikirleri ve
çizimleri doğal bir şekilde yönlendirin.
Office uygulamalarında sorunsuz bir
şekilde not alın ya da çeşitli
uygulamalarda çizim yapın.5

4K görüntüleri görüntülemek için 4K içerik gerekir. 2 Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir. 3 Windows 10/MM14 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/ 4
Sistem kapalıyken ("kapat" komutu kullanılarak), pilinizi 90 dakika içinde %90 oranında şarj eder. Dizüstü bilgisayarla birlikte sunulan HP adaptörle kullanılması tavsiye edilir, daha düşük kapasiteli bir pil şarj aletiyle
kullanılması tavsiye edilmez. Şarj oranı %90'a ulaştığında şarj hızı normale dönecektir. Belirli HP Spectre, HP Envy, HP Omen ve HP Pavilion bilgisayar modellerinde sunulur. Ürün özelliklerinin tam listesi için:
http://www8.hp.com/tr/tr/home.html 5 Ses destekli Cortana, mürekkep oluşturma ve Continuum gibi bazı özellikler için daha gelişmiş donanımların kullanılması gerekir. Bkz www.windows.com. Uygulamalar ve dijital
kalem ayrı satılır.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
Işlemci
Intel® Core™ i5-7200U (2,5 GHz, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,1 GHz'e kadar, 3
MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Bellek
8 GB LPDDR3-1866 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 BrightView WLED arkadan aydınlatmalı çoklu
dokunmatik özellikli dar kenarlıklı (1920 x 1080)
Güç
45 W AC güç adaptörü
Pil Tipi
3 hücreli, 57,8 Wh Lityum iyon
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 90 dakikada yaklaşık %905
Hedef pil ömrü
16 saate varan tahmini pil ömrü2
_

Bağlanabilirlik

Kablosuz bağlantı
Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi (Miracast uyumlu)
Bağlantı Noktaları
1 birleşik kulaklık/mikrofon; 2 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (Thunderbolt, En fazla veri 40
GB/sn, Güç Dağıtımı, DP1.2, HP Uyku ve Şarj Etme); 1 USB 3.1 Gen 1 (HP Uyku ve Şarj
Etme)
Web kamerası
Çift dizi dijital mikrofonlu HP TrueVision FHD IR Kamera

Tasarım

Ürün rengi
Doğal gümüş, alüminyum kapak
_

Yazılım

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

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: Z9D71EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190781658764
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
1,32 kg
Paketli: 2,5 kg
Boyutlar
30,7 x 21,8 x 1,39 cm
Paketli: 41,2 x 14,8 x 33,3 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™ - RJ-45 Gigabit donanım kilidi
Klavye
Tam boyutlu ada tarzı arkadan aydınlatmalı klavye
Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad
Özellikler
Windows Ink ile uyumlu aktif dijital kalemi destekler
Güvenlik Yönetimi
Güvenilir Platform Modülü (TPM) desteği
Algılayıcılar
Hız ölçer; Jiroskop; eCompass

Uyumlu aksesuarlar*

Garanti hizmetleri*

* Dahil değildir.
HP Z5000
Gümüş Kablosuz
Fare
W2Q00AA

HP 35,6 cm (14'')
Spectre Siyah
İnce Üstten Açılır
Çanta
W5T45AA

HP 33,8 cm
(13,3") Spectre
Siyah Deri Kılıf
(Fermuarlı
W5T46AA

3 yıllık bayiye iade
UM933E

1 McAfee LiveSafe 12 aylık ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 12 aylık dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)2 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.5 Sistem kapalıyken ("kapat" komutu
kullanılarak), pilinizi 90 dakika içinde %90 oranında şarj eder. Dizüstü bilgisayarla birlikte sunulan HP adaptörle kullanılması tavsiye edilir, daha düşük kapasiteli bir pil şarj aletiyle kullanılması tavsiye edilmez. Şarj oranı %90'a ulaştığında şarj hızı normale dönecektir. Şarj süresi, sistem toleransı
nedeniyle %+/-10 oranında değişiklik gösterebilir. Belirli HP Spectre, HP Envy, HP Omen ve HP Pavilion Bilgisayar modellerinde sunulur. Ürün özelliklerinin tam listesi için http://store.hp.com adresine bakın.
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