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Genel Bakış
Çok geniş ekranlı şık ve güvenilir dizüstü bilgisayarÇok geniş ekranlı şık ve güvenilir dizüstü bilgisayar

Uzun pil ömrü, şık ve taşınabilir tasarımı ve mikro kenarlı
çerçevesiyle en çok değer verdiğiniz şeylerden ayrı kalmayın. Her
yerde üretken kalmanızı sağlamak ve sizi eğlendirmek için üretilen HP
39,6 cm (15,6") dizüstü bilgisayar, güvenilir performansı ve geniş
ekranı sayesinde gün doğumundan gün batımına kadar yayın akışı
yapmanızı, gezinmenizi ve işlerinizi hızla halletmenizi sağlar.

Daha fazla görün. Her yere götürün.Daha fazla görün. Her yere götürün.

With its micro-edge bezel display, slim and
light design, plus amazing screen to body
ratio[2] – this PC lets you see more and do
more, no matter where the day takes you.

Güçlü ve üretken olun. Hem de bütünGüçlü ve üretken olun. Hem de bütün
gün.gün.

Uzun pil ömrü ve hassas dokunmatik yüzey
sayesinde tüm gün boyu üretkenlik için
tasarlanmıştır.

Günlük işleriniz için güvenilirGünlük işleriniz için güvenilir
performansperformans

En yoğun günlerde bile yeterince güç
sağlayan bu bilgisayar Intel® işlemcilidir.[1]
Ayrıca, geniş depolama alanıyla işlerinizi
hızlandırmanızı ve sevdiğiniz daha çok şeyi
depolamanızı sağlar.



Özellikler

10'uncu Nesil Intel® Core™ işlemci10'uncu Nesil Intel® Core™ işlemci

Güçlü ve hızlı tepki veren performans deneyimiyle
üretkenliğinizi artırın. Hızlandırılmış performansla
sürükleyici eğlencenin ve oyun oynamanın keyni
çıkarın, akış gerçekleştirin ve içerik oluşturun.[3]

İkili depolama yapılandırmalarıİkili depolama yapılandırmaları

İşletim sistemi için SSD sürücüsü ve geleneksel sabit
disk sürücüsü ile her iki dünyanın avantajlarını sunar:
hızlı başlatma süreleri, ışık hızında yanıt süresi ve
daha geniş depolama kapasitesi.

PCIe SSD depolamaPCIe SSD depolama

Her açıdan kristal netliğinde görüntülerin keyni
çıkarın. 178°'lik geniş görüntüleme açıları ve canlı
1920 x 1080 çözünürlük sayesinde en sevdiğiniz
içerikleri her zaman harika bir şekilde
görüntüleyebilirsiniz.

Full HD ekranFull HD ekran

Arkanıza yaslanın ve 2 milyon pikselin canlı kalitesiyle,
kristal netliğinde görüntülerin keyni çıkarın. 1920 x
1080 çözünürlük tüm dijital içeriklerinize yeni bir
boyut kazandırır.[4]

Yansımasız panelYansımasız panel

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

NVIDIA® GeForce® MX 330NVIDIA® GeForce® MX 330

İş ve oyun için bilgisayarınıza güç katın. Sorunsuz
oyun deneyimi ve daha hızlı düzenleme için daha
yüksek grak kartı performansı sunar ve GeForce®
Experience çözümüyle ekran görüntüleri ve canlı
yayınlar kaydedip paylaşın, sürücüleri güncelleyin ve
canlı oyun akışı yapın.[5]

[1] Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi
ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10/ MM14 pil ömrü değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin
zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Ayrıntılar için
https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ adresine bakın.

[2] Ekran ölçümü, aktif ekran alanına göre yapılmaktadır.

[3] CrystalDiskMark karşılaştırma yazılımı kullanarak yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır. Performans
geleneksel 5.400 rpm HDD’lere kıyasla sıralı olarak daha hızlıdır (salt okunur).

[4] Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir.

[5] Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları
sınırlıdır. 802.11ac WLAN teknik özellikleri taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai teknik özellikler, taslak
teknik özelliklerden farklı olursa bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN cihazlarıyla iletişim kurma
özelliğini etkileyebilir. Bluetooth® sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak
kullanılmaktadır. Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Kullanılabilecek genel
kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. Wi-Fi 5 (802.11ac), önceki Wi-Fi 5 teknik özellikleriyle geriye dönük olarak
uyumludur.



Özellikler

İşletim Sistemiİşletim Sistemi FreeDOS

Ürün rengiÜrün rengi Doğal gümüş

İşlemci ailesiİşlemci ailesi 10'uncu Nesil Intel® Core™ i5 işlemci

İşlemciİşlemci
Intel® Core™ i5-1035G1 (1,0 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost
Teknolojisi ile 3,6 GHz'e kadar, 6 MB L3 önbellek, 4 çekirdek)[6,7]

Yonga kümesiYonga kümesi Tümleşik Intel® SoC

bellekbellek 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)

Dahili DepolamaDahili Depolama 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Sabit sürücü (2.)Sabit sürücü (2.) 1 TB 5400 rpm SATA

Ürün tasarımıÜrün tasarımı Dikey fırçalama deseni

Optik sürücüOptik sürücü Optik sürücü dahil değildir

GrakGrak Tümleşik

Grak kartı (tümleşik)Grak kartı (tümleşik) Intel® UHD Grak Kartı

EkranEkran 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal FHD IPS yansıma önleyici mikro kenarlı WLED
arkadan aydınlatmalı, 250 nit, %45 NTSC (1920 x 1080)

Monitör boyutu (diyagonal)Monitör boyutu (diyagonal) 39,6 cm (15,6")

Monitör boyutu (diyagonal)Monitör boyutu (diyagonal) 15,6 inç

Ses özellikleriSes özellikleri Çift hoparlör

Minimum boyutlar (G x D x Y)Minimum boyutlar (G x D x Y)
35,85 x 24,2 x 1,99 cm
(Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir)

AğırlıkAğırlık
1,75 kg'dan başlar
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir)

KlavyeKlavye Sayısal tuş takımı içeren tam boyutlu ada tarzı arkadan aydınlatmalı gümüş
klavye

İşaret aygıtıİşaret aygıtı Çok noktalı dokunma hareketi destekli dokunmatik yüzey; Hassas
Dokunmatik Yüzey Desteği

Web kamerasıWeb kamerası Tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP TrueVision HD Kamera

Bağlantı NoktalarıBağlantı Noktaları
1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 SuperSpeed USB
Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1
birleşik kulaklık/mikrofon

Genişletme yuvalarıGenişletme yuvaları 1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu

Paket boyutları (G x D x Y)Paket boyutları (G x D x Y) 6,9 x 52 x 30,5 cm

Paket ağırlığıPaket ağırlığı 2,5 kg

Ağ arabirimiAğ arabirimi Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN

KablosuzKablosuz Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi

Güç kaynağı türüGüç kaynağı türü 65 W Akıllı AC güç adaptörü



Pil türüPil türü 3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon

Pil ömrüPil ömrü 5 saat 15 dakikaya kadar[3]

Pilin yeniden şarj edilme süresiPilin yeniden şarj edilme süresi Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 45 dakikada yaklaşık %50[5]

Pil ağırlığıPil ağırlığı 210 g

UPC numarasıUPC numarası 194850719394

GarantiGaranti 2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti

Sınırlı garanti kapsamı veSınırlı garanti kapsamı ve
istisnalarıistisnaları

Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3 yıla ulaşacak şekilde
uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.



Ek özellikler

Bellek ve depolamaBellek ve depolama 8 GB bellek; 1 TB HDD depolama alanı; 256 GB SSD depolama alanı

Bellek yerleşimi (yuvalar ve boyut)Bellek yerleşimi (yuvalar ve boyut) 1 x 8 GB

Depolama türüDepolama türü SSD; HDD

Dokunmatik ekranDokunmatik ekran Yok

EkranEkran 39,6 cm (15,6") diyagonal Full HD ekran

EkranEkran 15,6" diyagonal Full HD ekran

GrakGrak Bağımsız

Grak kartı (ayrık)Grak kartı (ayrık) NVIDIA® GeForce® MX330 (2 GB GDDR5 ayrılmış)

HP hakkında ek bilgilerHP hakkında ek bilgiler http://www.hp.com

MDA ana satış noktasıMDA ana satış noktası Windows 10 Home veya diğer işletim sistemleri kullanılabilir

ParklaklıkParklaklık 250 nit

Parmak izi okuyucuParmak izi okuyucu Parmak izi okuyucusu yoktur

Pil ömrü video yürütmePil ömrü video yürütme 6 saat 15 dakikaya kadar

Renk gamıRenk gamı %45 NTSC

Sürücü açıklamasıSürücü açıklaması 3 yıllık bayiye iade
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Ürün dili seçenekleriÜrün dili seçenekleri #AB8

Ürün marka adıÜrün marka adı HP

İşlemci hızıİşlemci hızı 1 GHz

İşlemci çekirdeğiİşlemci çekirdeği 4

[3] Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz işlevleri ve güç yönetimi
ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10 MobileMark 18 pil ömrü değişiklik gösterir. Maksimum pil
kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Ayrıntılar için
https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ adresine bakın.

[5] Sistem kapalıyken ("kapat" komutu kullanılarak), pilinizi 45 dakika içinde %50'ye kadar şarj eder. Dizüstü
bilgisayarla birlikte verilen HP adaptörle kullanılması tavsiye edilir, daha düşük kapasiteli pil şarj aletiyle
kullanılması tavsiye edilmez. Şarj düzeyi %50'ye ulaştığında şarj etme hızı normale dönecektir. Şarj süresi,
Sistem toleransı nedeniyle +/-%10 oranında değişiklik gösterebilir. Belirli HP ürünlerinde bulunur. 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, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.



[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.



★ : Önerilen

Aksesuarlar

Çantalar ve KılıarÇantalar ve Kılıar

Sırt ÇantalarıSırt Çantaları
HP Commuter Sırt Çantası (Mavi) 5EE92AA 5EE92AA ★★  

HP Commuter Sırt Çantası (Siyah) 5EE91AA 5EE91AA ★★  

HP 15,6 inç Avantajlı Sırt Çantası K0B39AA K0B39AA ★★  

HP 15,6 inç Avantajlı Üstten Açılır Çanta K0B38AA K0B38AA ★★  

HP 15,6 Odyssey Spor Sırt Çantası - Yan Yüzleri Beyaz 5WK92AA  

HP 15,6 Odyssey Spor Sırt Çantası - Yan Yüzleri Gri 5WK93AA  

HP 15,6 Odyssey Sırt Çantası 7XG61AA  

HP 15,6 Odyssey Sırt Çantası 7XG62AA  

HP 17,3 inç OMEN Oyuncu Sırt Çantası K5Q03AA  

HP 39,62 cm (15,6") Aktif Sırt Çantası (Deniz Mavisi/Mercan Kırmızısı) 1MR61AA  

HP 39,62 cm (15,6") Aktif Sırt Çantası (Deniz Mavisi/Sarı) 1LU24AA  

HP 39,62 cm (15,6") Aktif Sırt Çantası (Gri/Parlak Sarı) 1LU23AA  

HP 39,62 cm (15,6") Aktif Sırt Çantası (Siyah/Nane Yeşili) 1LU22AA  

HP 39,62 cm (15,6") Pavilion Accent Sırt Çantası (Siyah/Altın) 4QF96AA  

HP 39,62 cm (15,6") Pavilion Accent Sırt Çantası (Siyah/Gümüş) 4QF97AA  

HP ENVY Urban 14 Kılıf 7XG59AA  

HP ENVY Urban 15 Sırt Çantası 7XG56AA  

HP ENVY Urban 15 Üstten Açılır Siyah Çanta 7XG57AA  

HP ENVY Urban 35,56 cm (14") Kılıf Çanta 3KJ71AA  

HP ENVY Urban 39,62 cm (15,6 inç) Sırt Çantası 3KJ72AA  

HP ENVY Urban 39,62 cm (15,6 inç) Üstten Açılır Çanta 3KJ73AA  

HP Pavilion Oyun Sırt Çantası 400 6EU57AA  

HP Pavilion Oyun Sırt Çantası 500 6EU58AA  

HP Pavilion Tech Sırt Çantası 5EF00AA  

HP Pavilion Wayfarer Sırt Çantası 5EE95AA  

HP Spectre Folio Sırt Çantası 8GF06AA  

OMEN Transceptor 15 Sırt Çantası 7MT84AA  

OMEN Transceptor 15 Üstten Katlanır Sırt Çantası 7MT83AA  

OMEN X by HP Transceptor Sırt Çantası 3KJ69AA  

OMEN by HP Oyun Sırt Çantası 4YJ80AA  



KılıarKılıar
HP 39,62 cm (15,6") Pavilion Accent Siyah/Altın 4QF94AA  

HP 39,62 cm (15,6") Pavilion Accent Siyah/Gümüş 4QF95AA  

HP 43,94 cm (17,3") Avantajlı Üstten Açılır Çanta T0E18AA  

HP Spectre Folio Üstten Açılır Çanta 8GF07AA  

OMEN Transceptor 17 Silindir Çanta 7MT82AA  

KapaklarKapaklar
HP 39,62 cm (15,6") Siyah/Kırmızı Neopren Kılıf V5C30AA  

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

HP 39,62 cm (15,6") Taşıma Kılıfı Siyah/Altın 3XD35AA  

HP 39,62 cm (15,6") Taşıma Kılıfı Siyah/Gümüş 3XD36AA  

HP 43,94 cm (17,3") Taşıma Kılıfı Siyah/Altın 3XD37AA geçersiz

HP 43,94 cm (17,3") Taşıma Kılıfı Siyah/Gümüş 3XD38AA geçersiz

HP ENVY Urban 39,62 cm (15,6 inç) Kılıf 3KJ70AA  

HP Envy Urban 15,6 Kılıf Çanta 7XG60AA  

Klavyeler/Fareler ve Giriş AygıtlarıKlavyeler/Fareler ve Giriş Aygıtları

KlavyelerKlavyeler
HP Pavilion Kablosuz Klavye 600 Siyah 4CE98AA 4CE98AA ★★  

HP K1500 Klavye H3C52AA  

HP Pavilion Gaming Klavye 500 3VN40AA  

HP Pavilion Kablolu Klavye 300 4CE96AA  

HP Pavilion Kablosuz Klavye 600 Beyaz 4CF02AA  

HP Pavilion Oyun Klavyesi 800 5JS06AA  

OMEN by HP Encoder Klavye 6YW75AA  

OMEN by HP Encoder Klavye 6YW76AA  

OMEN by HP Sequencer Klavye 2VN99AA  

FarelerFareler
HP Kablosuz Fare 200 X6W31AA X6W31AA ★★  

HP Kablolu Fare 1000 4QM14AA 4QM14AA ★★  

HP Bluetooth Seyahat Faresi 6SP25AA  

HP ENVY Şarj Edilebilir Fare 500 2LX92AA  

HP Elite Sunum Faresi 3YF38AA  

HP Kablosuz Fare 200 (Altın Sarısı) 2HU83AA  



HP Kablosuz Fare 200 (Kızıl) 2HU82AA  

HP Kablosuz Fare 200 (Yeşil Gümüş) 2HU84AA  

HP Kablosuz Fare 220 3FV66AA  

HP Kablosuz Fare 220 (Günbatımı Kırmızısı) 7KX10AA  

HP Kablosuz Fare 220, (Bebek Mavisi) 7KX11AA  

HP Kablosuz Fare 220, (Kar Beyaz) 7KX12AA  

HP Kablosuz Fare 250 3FV67AA  

HP Pavilion Oyun Faresi 200 5JS07AA  

HP Pavilion Oyun Faresi 300 4PH30AA  

HP Spectre Şarj Edilebilir Fare 700 4YH33AA  

HP Spectre Şarj Edilebilir Fare 700 4YH34AA  

HP Spectre Şarj Edilebilir Fare 700 (Bordo) 5VD59AA  

HP Spectre Şarj Edilebilir Fare 700 (Parlak Bakır) 3NZ70AA  

HP Spectre Şarj Edilebilir Fare 700 (Turbo Gümüş) 3NZ71AA  

HP Wireless Mouse X200 6VY95AA  

HP X220 Arka Aydınlatmalı Oyun Faresi 8DX48AA  

HP X4500 Kablosuz (Metal Siyah) Fare H2W26AA  

HP X500 Kablolu Fare E5E76AA  

HP X900 Kablolu Fare V1S46AA  

HP Z3700 Altın Rengi Kablosuz Fare X7Q43AA  

HP Z3700 Beyaz Kablosuz Fare V0L80AA  

HP Z3700 Gümüş Rengi Kablosuz Fare X7Q44AA  

HP Z3700 Kablosuz Fare 7UH85AA  

HP Z3700 Kablosuz Fare 7UH86AA  

HP Z3700 Kablosuz Fare 7UH88AA  

HP Z3700 Kablosuz Fare 7UH89AA  

HP Z3700 Kablosuz Fare - Beyaz/Pembe 4VY82AA  

HP Z3700 Kırmızı Kablosuz Fare V0L82AA  

HP Z3700 Mavi Kablosuz Fare V0L81AA  

HP Z3700 Siyah Kablosuz Fare V0L79AA  

HP Z4000 Kablosuz Fare H5N61AA  

HP Z5000 Bluetooth® Fare 2HW67AA  

HP Z5000 Gümüş Kablosuz Fare W2Q00AA  

HP Z5000 Kablosuz Fare E5C13AA  

OMEN Vector Mouse 8BC53AA  

OMEN by HP Fare 400 3ML38AA  



OMEN by HP Fare 600 1KF75AA  

OMEN by HP Photon Kablosuz Fare 6CL96AA  

OMEN by HP Reactor Fare 2VP02AA  

OMEN by HP Reactor Fare 7ZF19AA  

Klavye ve Fare SetleriKlavye ve Fare Setleri
HP Kablosuz Klavye ve Fare 300 3ML04AA 3ML04AA ★★  

HP C2500 Masaüstü H3C53AA  

HP C2710 Birleşik Klavye M7P30AA  

HP Pavilion Kablolu Klavye ve Fare 400 4CE97AA  

HP Pavilion Kablosuz Klavye ve Fare 800 4CF00AA  

HP Pavilion Kablosuz Klavye ve Fare 800 (Siyah) 4CE99AA  

Audio/Multimedia ve İletişim AygıtlarıAudio/Multimedia ve İletişim Aygıtları

KulaklıklarKulaklıklar
HP Kulak İçi Kulaklık 150 - (Deniz Mavisi) 2AP91AA  

HP Kulak İçi Kulaklık 150 - (Kızıl) 2AP90AA  

HP Pavilion Oyun Kulaklığı 400 4BX31AA  

HP Pavilion Oyun Kulaklığı 600 4BX33AA  

HP Stereo Kulaklık H2800 (Beyaz ve Yeşil Gümüş) 2AP95AA  

HP Stereo Kulaklık H2800 (Siyah ve Altın Sarısı) 2AP94AA  

HP X1000 Kablosuz Oyun Kulaklığı 7HC42AA  

HP X1000 Kablosuz Oyun Kulaklığı 7HC43AA  

HP Yastıklı Siyah Kulaklık 150 X7B04AA  

OMEN Dyad Kulak İçi Kulaklık 8JE67AA  

OMEN by HP Kulaklık 800 1KF76AA  

OMEN by HP Mindframe Prime Kulaklık 6MF35AA  

OMEN by HP Mindframe Prime Kulaklık 6MF36AA  

Omen X by HP Mindframe Kulaklık 3XT27AA  

Kablolar/Kablo Takımları/Kablo AdaptörleriKablolar/Kablo Takımları/Kablo Adaptörleri

Kablo AdaptörleriKablo Adaptörleri
HP Spectre USB-C Seyahat Yerleştirme İstasyonu 2SR85AA  

HP USB Type-C - RJ45 Adaptörü V8Y76AA  

HP USB-C - USB-A Hub'ı Z8W90AA  



PC Sürücüleri ve DepolamaPC Sürücüleri ve Depolama

PC DVD+RW SürücüleriPC DVD+RW Sürücüleri
HP USB Harici DVDRW Sürücü F6V97AA  



★ : Önerilen

Services

HP Care Pack ServicesHP Care Pack Services

Personal Systems Consumer Care Pack ServicesPersonal Systems Consumer Care Pack Services
HP 1 year Post Warranty Pickup and Return Notebook Service U4820PE  

HP 1 year Post Warranty Return to Depot Notebook Service U4818PE  



★ : Önerilen

Yazılımlar

Uygulama YazılımıUygulama Yazılımı

Masaüstü Uygulama YazılımıMasaüstü Uygulama Yazılımı
Microsoft Office 2016 Home and Business Software X7W31AA  

Sorumluluk reddi — Telif Hakkı

Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM ve Thunderbolt, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer
ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. AMD, Ryzen, Athlon ve Radeon, Advanced Micro Devices,
Inc.'nin ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak
kullanılmaktadır. NVIDIA ve GeForce, NVIDIA Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde ticari ve/veya tescilli ticari
markalarıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır. DisplayPort™ ve
DisplayPort™ logosu, Video Electronics Standards Association (VESA®) kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari
markalarıdır. McAfee ve McAfee LiveSafe, McAfee LLC'nin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili
sahiplerine aittir.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde
belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik
hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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Çok geniş ekranlı şık ve güvenilir dizüstü bilgisayarÇok geniş ekranlı şık ve güvenilir dizüstü bilgisayar

Uzun pil ömrü, şık ve taşınabilir tasarımı
ve mikro kenarlı çerçevesiyle en çok değer
verdiğiniz şeylerden ayrı kalmayın. Her
yerde üretken kalmanızı sağlamak ve sizi
eğlendirmek için üretilen HP 39,6 cm
(15,6") dizüstü bilgisayar, güvenilir
performansı ve geniş ekranı sayesinde
gün doğumundan gün batımına kadar
yayın akışı yapmanızı, gezinmenizi ve
işlerinizi hızla halletmenizi sağlar.

Daha fazla görün. Her yere götürün.Daha fazla görün. Her yere götürün.
With its micro-edge bezel display, slim and light design, plus amazing screen to body ratio[2] –
this PC lets you see more and do more, no matter where the day takes you.

Günlük işleriniz için güvenilir performansGünlük işleriniz için güvenilir performans
En yoğun günlerde bile yeterince güç sağlayan bu bilgisayar Intel® işlemcilidir.[1] Ayrıca, geniş
depolama alanıyla işlerinizi hızlandırmanızı ve sevdiğiniz daha çok şeyi depolamanızı sağlar.

Güçlü ve üretken olun. Hem de bütün gün.Güçlü ve üretken olun. Hem de bütün gün.
Uzun pil ömrü ve hassas dokunmatik yüzey sayesinde tüm gün boyu üretkenlik için
tasarlanmıştır.

ÖzelliklerÖzellikler

10'uncu Nesil Intel® Core™ işlemci10'uncu Nesil Intel® Core™ işlemci
Güçlü ve hızlı tepki veren performans deneyimiyle üretkenliğinizi artırın. Hızlandırılmış
performansla sürükleyici eğlencenin ve oyun oynamanın keyni çıkarın, akış gerçekleştirin ve
içerik oluşturun. [3]

İkili depolama yapılandırmalarıİkili depolama yapılandırmaları
İşletim sistemi için SSD sürücüsü ve geleneksel sabit disk sürücüsü ile her iki dünyanın
avantajlarını sunar: hızlı başlatma süreleri, ışık hızında yanıt süresi ve daha geniş depolama
kapasitesi.

PCIe SSD depolamaPCIe SSD depolama
Her açıdan kristal netliğinde görüntülerin keyni çıkarın. 178°'lik geniş görüntüleme açıları ve
canlı 1920 x 1080 çözünürlük sayesinde en sevdiğiniz içerikleri her zaman harika bir şekilde
görüntüleyebilirsiniz.

Full HD ekranFull HD ekran
Arkanıza yaslanın ve 2 milyon pikselin canlı kalitesiyle, kristal netliğinde görüntülerin keyni
çıkarın. 1920 x 1080 çözünürlük tüm dijital içeriklerinize yeni bir boyut kazandırır. [4]

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

İşletim Sistemiİşletim Sistemi FreeDOS

Ürün rengiÜrün rengi Doğal gümüş

İşlemci ailesiİşlemci ailesi 10'uncu Nesil Intel® Core™ i5 işlemci

İşlemciİşlemci
Intel® Core™ i5-1035G1 (1,0 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,6 GHz'e kadar, 6 MB L3 önbellek,
4 çekirdek)[6,7]

Yonga kümesiYonga kümesi Tümleşik Intel® SoC

bellekbellek 8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)

Dahili DepolamaDahili Depolama 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Sabit sürücü (2.)Sabit sürücü (2.) 1 TB 5400 rpm SATA

Ürün tasarımıÜrün tasarımı Dikey fırçalama deseni

Optik sürücüOptik sürücü Optik sürücü dahil değildir

GrakGrak Bağımsız

Grak kartı (ayrık)Grak kartı (ayrık) NVIDIA® GeForce® MX330 (2 GB GDDR5 ayrılmış)

GrakGrak Tümleşik

Grak kartı (tümleşik)Grak kartı (tümleşik) Intel® UHD Grak Kartı

EkranEkran 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal FHD IPS yansıma önleyici mikro kenarlı WLED arkadan aydınlatmalı, 250 nit, %45 NTSC
(1920 x 1080)

Monitör boyutu (diyagonal)Monitör boyutu (diyagonal) 39,6 cm (15,6")

Monitör boyutu (diyagonal)Monitör boyutu (diyagonal) 15,6 inç

Ses özellikleriSes özellikleri Çift hoparlör

Minimum boyutlar (G x D x Y)Minimum boyutlar (G x D x Y) 35,85 x 24,2 x 1,99 cm
(Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir)

AğırlıkAğırlık 1,75 kg'dan başlar
(Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir)

KlavyeKlavye Sayısal tuş takımı içeren tam boyutlu ada tarzı arkadan aydınlatmalı gümüş klavye

İşaret aygıtıİşaret aygıtı Çok noktalı dokunma hareketi destekli dokunmatik yüzey; Hassas Dokunmatik Yüzey Desteği

Web kamerasıWeb kamerası Tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP TrueVision HD Kamera

Bağlantı NoktalarıBağlantı Noktaları 1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 HDMI
1.4b; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 birleşik kulaklık/mikrofon

Genişletme yuvalarıGenişletme yuvaları 1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu

Paket boyutları (G x D x Y)Paket boyutları (G x D x Y) 6,9 x 52 x 30,5 cm

Paket ağırlığıPaket ağırlığı 2,5 kg

Ağ arabirimiAğ arabirimi Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN

KablosuzKablosuz Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi

Güç kaynağı türüGüç kaynağı türü 65 W Akıllı AC güç adaptörü

Pil türüPil türü 3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon

Pil ömrüPil ömrü 5 saat 15 dakikaya kadar[3]

Pilin yeniden şarj edilme süresiPilin yeniden şarj edilme süresi Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 45 dakikada yaklaşık %50[5]

Pil ağırlığıPil ağırlığı 210 g

UPC numarasıUPC numarası 194850719394

GarantiGaranti 2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti

Sınırlı garanti kapsamı veSınırlı garanti kapsamı ve
istisnalarıistisnaları

Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla
görüşün.
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Üst Düzey Tavsiye Edilen Ekranlar, Aksesuarlar Ve HizmetlerÜst Düzey Tavsiye Edilen Ekranlar, Aksesuarlar Ve Hizmetler

Sırt ÇantalarıSırt Çantaları
HP Commuter Sırt Çantası (Mavi) 5EE92AA
HP Commuter Sırt Çantası (Siyah) 5EE91AA
HP 15,6 inç Avantajlı Sırt Çantası K0B39AA
HP 15,6 inç Avantajlı Üstten Açılır Çanta K0B38AA

KlavyelerKlavyeler
HP Pavilion Kablosuz Klavye 600 Siyah 4CE98AA

FarelerFareler
HP Kablosuz Fare 200 X6W31AA
HP Kablolu Fare 1000 4QM14AA

Klavye ve Fare SetleriKlavye ve Fare Setleri
HP Kablosuz Klavye ve Fare 300 3ML04AA
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Mesaj AltbilgileriMesaj Altbilgileri

[1] Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10/ MM14 pil ömrü değişiklik gösterir.
Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Ayrıntılar için https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ adresine bakın.

[2] Ekran ölçümü, aktif ekran alanına göre yapılmaktadır.

[3] CrystalDiskMark karşılaştırma yazılımı kullanarak yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır. Performans geleneksel 5.400 rpm HDD’lere kıyasla sıralı olarak daha hızlıdır (salt okunur).

[4] Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir.

Teknik Özellikler AltbilgileriTeknik Özellikler Altbilgileri

[3] Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10 MobileMark 18 pil ömrü değişiklik
gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Ayrıntılar için https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ adresine bakın.

[5] Sistem kapalıyken ("kapat" komutu kullanılarak), pilinizi 45 dakika içinde %50'ye kadar şarj eder. Dizüstü bilgisayarla birlikte verilen HP adaptörle kullanılması tavsiye edilir, daha düşük
kapasiteli pil şarj aletiyle kullanılması tavsiye edilmez. Şarj düzeyi %50'ye ulaştığında şarj etme hızı normale dönecektir. Şarj süresi, Sistem toleransı nedeniyle +/-%10 oranında değişiklik
gösterebilir. Belirli HP ürünlerinde bulunur. 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, markalama ve/veya adlandırma yöntemi,
daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.

[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.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine
ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek
garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM ve Thunderbolt, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları ya
da tescilli ticari markalarıdır. AMD, Ryzen, Athlon ve Radeon, Advanced Micro Devices, Inc.'nin ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibine ait bir ticari
markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. NVIDIA ve GeForce, NVIDIA Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde ticari ve/veya tescilli
ticari markalarıdır. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un tescilli ticari markalarıdır. DisplayPort™ ve DisplayPort™ logosu, Video
Electronics Standards Association (VESA®) kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. McAfee ve McAfee LiveSafe, McAfee LLC'nin ABD
ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin tescilli ticari markasıdır. Diğer tüm
ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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Çok geniş ekranlı şık ve güvenilir dizüstü bilgisayar

Uzun pil ömrü, şık ve taşınabilir tasarımı ve mikro kenarlı çerçevesiyle en çok değer verdiğiniz şeylerden ayrı kalmayın.
Her yerde üretken kalmanızı sağlamak ve sizi eğlendirmek için üretilen HP 39,6 cm (15,6") dizüstü bilgisayar, güvenilir
performansı ve geniş ekranı sayesinde gün doğumundan gün batımına kadar yayın akışı yapmanızı, gezinmenizi ve
işlerinizi hızla halletmenizi sağlar.

Daha fazla görün. Her yere götürün.
With its micro-edge bezel display, slim and light
design, plus amazing screen to body ratio  – this PC
lets you see more and do more, no matter where the
day takes you.

Günlük işleriniz için güvenilir performans
En yoğun günlerde bile yeterince güç sağlayan bu
bilgisayar Intel® işlemcilidir.  Ayrıca, geniş depolama
alanıyla işlerinizi hızlandırmanızı ve sevdiğiniz daha
çok şeyi depolamanızı sağlar.

Güçlü ve üretken olun. Hem de bütün gün.
Uzun pil ömrü ve hassas dokunmatik yüzey
sayesinde tüm gün boyu üretkenlik için
tasarlanmıştır.
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Özellikler

İkili depolama yapılandırmaları
İşletim sistemi için SSD sürücüsü ve geleneksel sabit disk sürücüsü ile her iki
dünyanın avantajlarını sunar: hızlı başlatma süreleri, ışık hızında yanıt süresi
ve daha geniş depolama kapasitesi.

PCIe SSD depolama
256 GB'a kadar kapasitelerle sunulur, PCIe tabanlı flash depolama alanı
geleneksel 5400 rpm dizüstü sabit sürücülerinden 17 kata kadar daha
hızlıdır.

FHD IPS ekran
Her açıdan kristal netliğinde görüntülerin keyfini çıkarın. 178°'lik geniş
görüntüleme açıları ve canlı 1920 x 1080 çözünürlük sayesinde en sevdiğiniz
içerikleri her zaman harika bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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
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.

SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling data rate
Plug in your external storage with this Superspeed USB Type-C® port,
featuring 5Gbps signaling data rate. And it’s reversible, so you never have to
worry about plugging in upside down.

SD ve Micro SD kart okuyucu
Bir SD veya Micro SD kart takarak aygıtınızın depolama alanını daha fazla film,
fotoğraf ve müzik depolayacak şekilde artırın veya mevcut bir kartta
depoladığınız içeriklere kolayca erişin.

Wi-Fi 5 (1x1) ve Bluetooth® 4.2
Kablosuz teknolojisi sayesinde Wi-Fi ağına ve Bluetooth® aksesuarlarına bağlı
kalın.

MU-MIMO destekli
Evinizde birkaç MU-MIMO aygıt varsa, bir MU-MIMO yönlendiricisiyle birlikte
çalışan MU-MIMO desteği sayesinde ağ trafiğini en üst düzeye çıkararak daha
sorunsuz bir çevrimiçi dolaşım deneyimi elde edebilirsiniz.

Çift ön hoparlörler
En sevdiğiniz şarkılar, filmler veya oyunlar için sesi yükseltin. Ses size doğru
iletildiğinde eğlenceyle aranıza hiçbir şey giremez.

HP TrueVision HD Kamera
Loş ışıkta bile canlı netliğe sahip görüntülü sohbetler yapın ve her bir
görüşmeyi yüz yüze deneyime dönüştürerek sevdiklerinizle iletişimde kalın.

Full-sized keyboard
The full-sized island-style keyboard allows you to work anywhere, with
1.5mm key travel for typing comfort and total productivity.

Şık tasarım
Bu ince ve hafif bilgisayarı ev içinde veya yolculuklarda kolayca taşıyabilirsiniz.
Bilgisayarınız gittiğiniz her yere sizinle geldiğinden, üretken olmak ve
eğlenmek hiç olmadığı kadar kolay olacak.

Çift ön hoparlörler
En sevdiğiniz şarkılar, filmler veya oyunlar için sesi yükseltin. Ses size doğru
iletildiğinde eğlenceyle aranıza hiçbir şey giremez.

HP Hızlı Şarj
Dizüstü bilgisayarın pili azaldığında, kimse yeniden şarj etmek için saatlerce
beklemek istemez. Aygıtınızı fişe taktıktan sonra yaklaşık 45 dakika içinde
0'dan %50 şarj düzeyine ulaşırsınız.

Mikro Kenarlı ekran
Daha büyük bir ekranı daha küçük bir çerçeveye sığdıran ve ultra inceliğiyle
zar zor görülebilen bu çerçeve, güzel olduğu kadar verimli tasarımıyla
aygıtınızın görünümünde çığır açıyor.

Ekranınızda devrim yapın
Ekranınızda devrim yapın ve bu ince çerçeve tasarımıyla sevdiğiniz şeyleri
daha geniş görün. En üst düzeye çıkarılmış görüntüleme alanıyla sürükleyici
bir multimedya deneyiminin tadını çıkarın.

Çift dizi mikrofon
İki adet mikrofon ve gelişmiş gürültü önleme yazılımı ile görüntülü sohbet
veya kayıtlar sırasında ses her zaman kristal netliğinde çıkar.
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Özellikler

Performans
İşletim Sistemi
FreeDOS
İşlemci
Intel® Core™ i5-1035G1 (1,0 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,6 GHz'e
kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 10'uncu Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Yonga kümesi
Tümleşik Intel® SoC
Bellek
8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)
Kullanıcı tarafından erişilebilir 2 bellek yuvası; 2666 MT/s hıza varan aktarım hızları.
Bilgi Depolama
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
1 TB 5400 rpm SATA
Optik sürücü dahil değildir
Grafik
Tümleşik: Intel® UHD Grafik Kartı;
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® MX330 (2 GB GDDR5 ayrılmış) ;
Ses
Çift hoparlör
Ekran
39,6 cm (15,6 inç) diyagonal FHD IPS yansıma önleyici mikro kenarlı WLED arkadan
aydınlatmalı, 250 nit, %45 NTSC (1920 x 1080)
Ekran-gövde oranı
81.2%
Güç
65 W Akıllı AC güç adaptörü;
Pil türü
3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon;
210 gr;
Batarya ve Güç
5 saat 15 dakikaya kadar ;
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 45 dakikada yaklaşık %50
Video yürütme için maksimum pil ömrü
6 saat 15 dakikaya kadar

Bağlantı
Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN
Kablosuz bağlantı
Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi
MU-MIMO destekli; Miracast uyumlu
Bağlantı Noktaları
1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri
aktarım hızı; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 birleşik kulaklık/mikrofon
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu
Web kamerası
Tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP TrueVision HD Kamera

Tasarım
Ürün rengi
Doğal gümüş
Dikey fırçalama deseni

Ek bilgiler
Parça Numarası
P/N: 3H819EA #AB8
UPC/EAN kodu: 194850719394
Ağırlık
1,75 kg'dan başlar;
Paketli: 2,5 kg
Weight Note: Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir
Boyutlar
35,85 x 24,2 x 1,99 cm;
Paketli: 6,9 x 52 x 30,5 cm
Dimension Note: Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir
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 gümüş klavye
Çok noktalı dokunma hareketi destekli dokunmatik yüzey; Hassas Dokunmatik Yüzey Desteği
Güvenlik yönetimi
Parmak izi okuyucusu yoktur
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Veri sayfası

HP Laptop 15-dw2012nt

Önerilen aksesuarlar
* Dahil değildir.

HP Commuter Sırt
Çantası (Siyah)
5EE91AA

HP Dual Mode Mouse
6CR71AA

Garanti hizmetleri*

3 yıllık bayiye iade
U1PT0E

Satışta Öne Çıkan Özellikler Dipnotlar

 Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz ağ işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10/ MM14 pil ömrü değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin
zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Ayrıntılar için https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ adresine bakın.
 Ekran ölçümü, aktif ekran alanına göre yapılmaktadır.

Özellik Mesajlaşma Dipnotları

 CrystalDiskMark karşılaştırma yazılımı kullanarak yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır. Performans geleneksel 5.400 rpm HDD’lere kıyasla sıralı olarak daha hızlıdır (salt okunur).
 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir.
 Actual throughput may vary. USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.
 Wireless access point and Internet service required. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ

from the draft specifications, it may affect the ability of the laptop to communicate with other 802.11ac WLAN devices. Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. Wireless access
point and internet service required and sold separately. Availability of public wireless access points limited. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatible with prior Wi-Fi 5 specs.
 Features may require software or other 3rd party applications to provide the described functionality.
 Sistem kapalıyken ("kapat" komutu kullanılarak), pili 45 dakika içinde %50'ye kadar şarj eder. Dizüstü bilgisayarla birlikte verilen HP adaptörle kullanılması önerilir, daha düşük kapasiteli pil şarj aletiyle kullanılması

önerilmez. Şarj düzeyi %50'ye ulaştıktan sonra şarj etme hızı normale dönecektir. Şarj süresi, sistem toleransı nedeniyle +/-%10 oranında değişiklik gösterebilir. Belirli HP ürünlerinde bulunur. Ürün özelliklerinin tam listesi
için bkz. http://store.hp.com.

Teknik Özellikler Altbilgileri

 Ürün modeli, yapılandırma, yüklü uygulamalar, özellikler, kullanım, kablosuz işlevleri ve güç yönetimi ayarları gibi çeşitli etkenlere göre Windows 10 MobileMark 18 pil ömrü değişiklik gösterir. Maksimum pil kapasitesinin
zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Ayrıntılar için https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ adresine bakın.
 Sistem kapalıyken ("kapat" komutu kullanılarak), pilinizi 45 dakika içinde %50'ye kadar şarj eder. Dizüstü bilgisayarla birlikte verilen HP adaptörle kullanılması tavsiye edilir, daha düşük kapasiteli pil şarj aletiyle kullanılması

tavsiye edilmez. Şarj düzeyi %50'ye ulaştığında şarj etme hızı normale dönecektir. Şarj süresi, Sistem toleransı nedeniyle +/-%10 oranında değişiklik gösterebilir. Belirli HP ürünlerinde bulunur. Ürün özelliklerinin tam listesi
için http://store.hp.com adresine bakın.
 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, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir.
 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.
 Pil ömrü, HP tarafından 1080p (1920x1080) çözünürlük, 150 nit parlaklık, %17 sistem ses düzeyi, %100 oynatıcı ses düzeyiyle yerel depolamadan tam ekran, kulaklık takılı, kablosuz bağlantı kapalı, otomatik kararma

kapalı şekilde sürekli FHD video oynatılarak test edilmiştir. Gerçek pil ömrü yapılandırmaya bağlı olarak değişir ve en yüksek kapasitenin zaman geçtikçe ve kullanıldıkça azalması doğal bir durumdur.
 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.
 Aktif artı aktif olmayan görüntüleme alanının, aktif görüntüleme alanı artı kenarlığa oranı. Kapak, masaya dikey gelecek şekilde ölçün.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen
açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu
tutulamaz. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM, and Thunderbolt are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. AMD, Ryzen,
Athlon, and Radeon are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license. NVIDIA and GeForce are trademarks and/or registered
trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by
the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. McAfee and McAfee LiveSafe are trademarks or registered trademarks of McAfee LLC in the United States and other
countries. ENERGY STAR is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency. All other trademarks are the property of their respective owners.
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