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Çok oyunculu oyunlar ve çoklu görevler için

İnce ve güçlü HP Pavilion Dizüstü Oyun Bilgisayarı hiçbir şeyden taviz vermez. Oyunlarda ve çoklu görevlerde yüksek
kaliteli grafiklerin ve işlem gücünün yanı sıra genel performans ve kararlılığa yönelik olarak gelişmiş termal soğutma
deneyimi. Dar çerçeveli ekran ve isteğe göre ayarlanabilen sesle adeta oyunun içine gireceksin. İş ile oyun arasındaki bu
mükemmel denge sayesinde her şeyi yapabilirsin.

Hem yaşama hem de oyuna güç kat.
10'uncu nesil Intel® Core™ işlemci  ve NVIDIA®
GeForce® grafik kartıyla ne istersen başarabilirsin.
Yüksek yenileme hızına sahip yüksek çözünürlüklü
ekran, net oyun görüntüleri sunarken eğlence ve oyun
içeriklerine hayat verir.

Daha uzun ve zor oyun
HP Pavilion Dizüstü Oyun Bilgisayarı, gelişmiş termal
soğutma sağlayan çift fanlı bir sistemle donatıldı.
Arka köşedeki geniş hava delikleri ve ek hava girişleri,
makineyi uzun süreli kullanımlarda soğutarak genel
performansı ve kararlılığı optimize etmek için hava
akımını en üst düzeyde tutar.

Canlı ve sürükleyici tasarım
Kendini oyuna bırak. Audio by B&O ön yüz hoparlörü
güçlü, özel olarak ayarlanmış ses sunarken şık mikro
kenar çerçeveli ekran da en üst düzey görüntüleme
deneyimi sağlar.
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Özellikler

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

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.

PCIe SSD depolama
512 GB'a kadar PCIe SSD depolama ile adeta ışık hızında, saniyeler içinde
açılır.

NVIDIA® GeForce® GTX 1650 grafik kartı
Yepyeni NVIDIA Turing™ mimarisi ile oyunlar ve yayın akışı artık asla eskisi gibi
olmayacak. Hızlı, sorunsuz, güç açısından verimli performans için gereken
tüm gücü NVIDIA® GeForce® GTX 1650 ile elde edebilirsin.

Güç İletimi özellikli SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı,
DisplayPort™ 1.4, HP Uyku ve Şarj
10 Gbps veri aktarım hızındaki tek bir USB-C® bağlantı noktasından cihazınıza
güç verin veya harici ekrana bağlanın. Ayrıca, çift yönlü olduğu için ters veya
düz takıp takmadığınızı kontrol etmeniz gerekmez.

Tümleşik sayısal tuş takımlı arkadan aydınlatmalı klavye
Az ışıklı odalarda veya gece uçuşlarında bile kullanmaya devam edin. Işıklı
klavye ve tümleşik sayısal tuş takımı sayesinde çok çeşitli ortamlarda rahatça
yazabilirsiniz.

OMEN Komuta Merkezi
Tüm HP oyun sistemleri için tek temas noktası. System Vitals optimum
performans için temel ölçümleri dinamik bir şekilde görüntülerken, Network
Booster oyun ağ trafiğini öne alır.

Gelişmiş termal çözüm
En yeni ısı yönetim teknolojileriyle desteklenen gelişmiş ısı borusu tasarımı
çalışırken ve oynarken ortam sıcaklığının düşük bir dengede tutulmasını
sağlar.

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.

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.

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

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.
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Özellikler

Performans
İşletim Sistemi
FreeDOS
İşlemci
Intel® Core™ i5-10300H (2,5 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,5 GHz'e
kadar, 8 MB L3 önbellek, 4 çekirdek)
İşlemci ailesi: 10'uncu Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Yonga kümesi
Intel® HM470
Bellek
8 GB DDR4-2933 SDRAM (1 x 8 GB)
2:
2933 MT/sn'ye varan aktarım hızları.
Bilgi Depolama
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optik sürücü dahil değildir
Grafik
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti (4 GB GDDR6 ayrılmış) ;
NVIDIA Turing™ GPU mimarisi tarafından desteklenir
Ses
B&O ses teknolojisi; Çift hoparlör; HP Audio Boost 1.0
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
82.29%
Güç
150 W Akıllı AC güç adaptörü;
Pil türü
3 hücreli, 52,5 Wh Lityum iyon;
210 g;
Batarya ve Güç
6 saate kadar ;
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 45 dakikada yaklaşık %50
Video yürütme için maksimum pil ömrü
9 saate kadar

Bağlantı
Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN
Kablosuz bağlantı
Realtek 802.11 b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 5 birleşimi 
MU-MIMO destekli; Miracast uyumlu
Bağlantı Noktaları
1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç Dağıtımı, DisplayPort™ 1.4, HP
Uyku ve Şarj); 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (HP Uyku ve Şarj); 2
SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 HDMI 2.0; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1
birleşik kulaklık/mikrofon
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu
Web kamerası
Tümleşik çift dizi dijital mikrofonlu HP Wide Vision 720p HD kamera

Tasarım
Ürün rengi
Gölge siyahı, yeşil krom logo
Boyalı kaplama

Ek bilgiler
Parça Numarası
P/N: 1U5S5EA #AB8
UPC/EAN kodu: 195122531508
Ağırlık
2,23 kg'dan başlar;
Paketli: 3,37 kg
Ağırlık Notu: Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir
Boyutlar
36 x 25,6 x 2,34 cm;
Paketli: 6,9 x 55,2 x 30,5 cm
Boyut Notu: 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, asidik yeşil arkadan aydınlatmalı, gölge siyahı klavye
Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad; Hassas Dokunmatik Yüzey Desteği
Güvenlik yönetimi
Parmak izi okuyucu yoktur
Algılayıcılar
Hız ölçer
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Önerilen aksesuarlar
* Dahil değildir.

HP ENVY Şarj Edilebilir
Fare 500
2LX92AA

HP Spectre USB-C
Seyahat Yerleştirme
İstasyonu
2SR85AA

HP Spectre Folio Sırt
Çantası
8GF06AA

Garanti hizmetleri*

3 yıllık bayiye iade
UK190E

Satışta Öne Çıkan Özellikler Dipnotlar

 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 ölçütü değildir.

Özellik Mesajlaşma Dipnotları

 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 yapılandırmalarınıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi, daha yüksek performans için bir ölçüt değildir. İnternet
hizmeti gerekir ve ürüne dahil değildir. 4K görüntü için 4K içerik gerekir. Grafik çıkışı maksimum ekran çözünürlüğüne bağlı olarak sınırlı olabilir
 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir.
 Gerçek aktarım hızı değişebilir. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır.
 Termal çözüm yapılandırmaya göre değişir.
 Sistem kapalıyken ("kapat" komutu kullanılarak), pilinizi 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 ulaştığında şarj etme hızı normal hıza 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.

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.
 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir ve ayrı olarak satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır. Wi-Fi 5 (802.11ac), önceki Wi-Fi 5 belirtimleriyle geriye dönük olarak

uyumludur.
 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 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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