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Çığır açın. Yolları fethedin.
Her tutku için bir hareket merkezine ihtiyaç vardır ve Pavilion Power dizüstü bilgisayar önünüze çıkabilecek her türlü
zorluk için yaratılmıştır. En yeni teknolojilerden ve devasa depolama alanından güç alan taşınabilir çalışma alanınızı,
gündüzleri yaratmak ve geceleri vites yükseltmek için temel platformunuz olarak kullanabilirsiniz.

Yaratıcılık. Oyun. Her şeye
hazırsınız.

En yeni dört çekirdekli Intel® Core™
işlemciye ve NVIDIA® GTX™ grafik
kartına sahiptir. Bu güç sayesinde
dijital sanat uygulamalarından yeni
dünyaları fethetmeye kadar her türlü
etkinliğe hazırsınız.1

Her hareketiniz. Kristal netliğinde.

Bu FHD2 veya IPS özellikli 4K3 ekranda
(belirli modellerde) tüm ayrıntılar öne
çıktığı için fotoğraf düzenleme
kolaylaşır ve oyunlar her
zamankinden daha gerçekçi olur.

Gerçekten güçlü bir ses deneyimi

Çift HP Hoparlör, HP Audio Boost ve
B&O PLAY uzmanları tarafından
yapılan özel ses ayarlarıyla zengin,
gerçek bir ses deneyimi
yaşayabilirsiniz. Kendinizi sese
bırakın.

Büyük depolama alanı. Büyük
olanaklar.

Ne kadar çok şey yaparsanız o kadar
çok depolama alanı kullanırsınız. SSD
ve HDD çift depolama seçenekleri
veya 2 TB'a kadar HDD4 ile, tüm
içeriklerinizi doğrudan dizüstü
bilgisayarınıza kaydedip her yere
yanınızda götürebilirsiniz.

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. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. 2 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri
görüntülemek için tam yüksek çözünürlüklü içerik gereklidir. 3 4K çözünürlüklü görüntüleri görüntüleyebilmek için 4K içerik gerekir. 4 Sabit sürücüler için, GB = 1 milyar bayt, TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek
kapasite daha azdır. Sabit sürücünün en fazla 30 GB'lık bölümü sistem kurtarma yazılımı için ayrılmıştır.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
FreeDOS 2.0
Işlemci
Intel® Core™ i5-7300HQ (2.5 GHz taban frekansı, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,5
GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)6,7
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Yonga kümesi
Intel® HM175
Bellek
8 GB DDR4-2133 SDRAM (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 yansımasız arkadan aydınlatmalı WLED ekran
(1920 x 1080)
Güç
150 W AC güç adaptörü
Pil Tipi
4 hücreli, 70 Wh Lityum iyon
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 90 dakikada yaklaşık %905
Hedef pil ömrü
11 saat 25 dakikaya varan tahmini pil ömrü3

Tasarım

Ürün rengi
Gölge siyahı kapak ve taban, parlak yeşil klavye çerçevesi ve logo; Dikey fırça izli klavye
çerçevesi deseni
_

Yazılım
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 2CJ23EA #AB8
UPC/EAN kodu: 191628126583
Ağırlık
2,21 kg
Boyutlar
37,8 x 25,22 x 2,41 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

_

Bağlanabilirlik

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN
Kablosuz bağlantı
Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi
Bağlantı Noktaları
1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (En fazla 5 Gb/sn veri aktarım hızı, DP1.2, HP Uyku ve Şarj
Etme); 3 USB 3.1 Gen 1 (1 HP Uyku ve Şarj Etme); 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 birleşik
kulaklık/mikrofon
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu
Web kamerası
Tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP Wide Vision HD Kamera

Uyumlu aksesuarlar*

Garanti hizmetleri*

* Dahil değildir.
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.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.6 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. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel logosu ve Intel Inside logosu Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır.7 Intel® Turbo
Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.intel.com/technology/turboboost/ adresine bakın.
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