
Veri sayfası

HP Notebook 15-bw019nt

Güvenilir performans. Mükemmel tasarım. Daha fazla iş yapın.

Bağlı kalmanız ve günlük görevlerinizin üstesinden gelmeniz için yaratılmış şık bir dizüstü bilgisayarla gücünüzü gün
boyu koruyun. Güvenilir performans ve uzun dayanan pil ömrüyle1 internette kolayca dolaşabilir, içerik izleyebilir ve
önem verdiklerinizle bağlı kalabilirsiniz.

Güven veren bir bilgisayar
En yeni AMD2 işlemciler çalışmak ve
oyun oynamak için ihtiyaç
duyduğunuz güvenilir performansı
garanti eder. İstediklerinizi kolayca
yapmanız için tasarlanan bu dizüstü
bilgisayarla uzun ömürlü
dayanıklılığın keyfini çıkarın.

Önem verdiklerinizle bağlı kalın
Zengin HD ekran veya belirli
modellerde sunulan FHD ekran ve
HD3 kamerayla eğlenceden
kopmadan arkadaşlarınız ve ailenizle
hep bağlı kalırsınız. Ayrıca, en
sevdiğiniz müzikleri, filmleri ve
fotoğrafları kolayca depolayarak keyif
yaşayabilirsiniz.

Özenle tasarlandı. Tepeden tırnağa.
Baştan aşağı incelikle tasarlanan bu
HP diyagonal 39,6 cm (15,6") dizüstü
bilgisayar yaşam tarzınıza mükemmel
bir uyum sağlar. Eğlenceli desenler,
benzersiz dokular ve krom kaplama
menteşesi (belirli modellerde)
gününüze renk katacak.

1 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. Ayrıntılar için bkz https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. 2 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. AMD'nin
numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir. 3 Özelliklerin açıklanan işlevleri sağlaması için yazılım veya diğer üçüncü taraf uygulamalar gerekebilir.
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Özellikler

Performans
İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
Işlemci
AMD Dört Çekirdekli A9-9420 APU (3 GHz taban frekansı, 3,6 GHz'e kadar patlama
frekansı, 1 MB önbellek)6,7
İşlemci ailesi: AMD Çift Çekirdekli A Serisi işlemci
Bellek
4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)
Bilgi Depolama
1 TB 5400 rpm SATA
DVD yazıcı
Dropbox1
Grafik
Bağımsız AMD Radeon™ 520 Grafik Kartı (2 GB DDR3 ayrılmış)
Ses
Çift hoparlör
Ekran
39,6 cm (15,6") diyagonal HD SVA BrightView WLED arkadan aydınlatmalı (1366 x
768)
Güç
65 W AC güç adaptörü
Pil Tipi
4 hücreli, 41 WHr Lityum iyon
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir pil
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 90 dakikada yaklaşık %905
Hedef pil ömrü
11 saate varan tahmini pil ömrü3
Video yürütme için maksimum pil ömrü
7 saat 30 dakikaya kadar3
_

Bağlanabilirlik
Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN
Kablosuz bağlantı
802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 birleşimi (Miracast uyumlu)
Bağlantı Noktaları
2 USB 3.1 Gen 1 (Yalnızca veri aktarımı); 1 USB 2.0; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 birleşik
kulaklık/mikrofon
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu
Web kamerası
Tümleşik dijital mikrofonlu HP Web Kamerası

Tasarım
Ürün rengi
Duman grisi kapak ve taban, kül grisi klavye çerçevesi; Dokuma dokulu, çizgili klavye
çerçevesi deseni
_

Yazılım
HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Sure Connect
Yazılım
Netflix; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2

_

Ek bilgiler
Parça Numarası
P/N: 2CL51EA #AB8
UPC/EAN kodu: 191628217250
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
2,1 kg
Boyutlar
38 x 25,38 x 2,38 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
Tümleşik sayısal tuş takımlı tam boyutlu ada tipi klavye
Çoklu dokunma hareketlerini destekleme özellikli Touchpad
Güvenlik Yönetimi
Kensington MicroSaver® kilidi yuvası

Uyumlu aksesuarlar*

* Dahil değildir.

Garanti hizmetleri*

3 yıllık bayiye iade
U1PT0E

1 Kayıt tarihinden itibaren bir yıl boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir.2 McAfee LiveSafe
30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)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. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir. AMD ve Radeon,
Advanced Micro Devices, Inc'nin ticari markalarıdır.7 Toplu frekans performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir.
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