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İstediğiniz her yerden çalışın. Hem de tüm gün boyunca.

Uzun pil ömrü, ince ve taşınabilir tasarımı ve mikro kenarlı çerçevesiyle en çok değer verdiğiniz şeylerden ayrı kalmayın.
Her yerde üretken kalmanız ve eğlenmeniz için üretilen HP 15" diyagonal dizüstü bilgisayarın güvenilir performansı ve
geniş ekranı sayesinde içerik izleyebilir, gezinebilir ve işlerinizi hızla halledebilirsiniz.

*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Her yere götürün. Daha fazla görün.
6,5 mm mikro kenarlı çerçeve sayesinde ekranınıza
odaklanın. İnce ve hafif tasarımı sayesinde bu
bilgisayarı her yere götürebilirsiniz.

Günlük işleriniz için güvenilir performans
Intel® işlemci performansı sayesinde en yoğun günleri
atlatın. Tüm fotoğraf, video ve belgeleriniz için yeterli
geniş depolama alanı sayesinde sevdiğiniz içeriklerin
daha fazlasını saklayın.

Güçlü ve üretken olun. Hem de bütün gün.
Uzun pil ömrü ve HP Hızlı Şarj teknolojisi sayesinde
tüm gün çalışabilir, izleyebilir ve bağlantınızı
koruyabilirsiniz. Çoklu dokunma destekli tümleşik
hassas dokunmatik yüzey gezinme deneyimini ve
üretkenliği hızlandırır.
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Özellikler

Karşınızda Intel® Ginger: Her yerde olağanüstü bir deneyim
Intel® "Ginger" tarafından sunulan özellikler sayesinde sizi kimse
durduramayacak. Yüksek performans, anında tepki ve sınıfının en iyi bağlantı
özellikleriyle işlerinizi hızla halledin.

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

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

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

Wi-Fi 5 (1x1) & Bluetooth® 4.2 (802.11a/b/g/n/ac)
Kablosuz teknolojisi sayesinde Wi-Fi ağına ve Bluetooth® aksesuarlarına bağlı
kalın.

MU-MIMO destekli
Evinizde birkaç MU-MIMO cihaz 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.

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® 5 Gbps veri aktarım hızı
5 Gbps veri aktarım hızındaki Superspeed USB Type-C® bağlantı noktasıyla
harici depolama cihazınızdan yüksek performans alın. Ayrıca, çift yönlü
olduğu için ters veya düz takıp takmadığınızı kontrol etmeniz gerekmez.

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

Tam boyutlu klavye
Yazma rahatlığı ve yüksek üretkenlik için 1,5 mm tuş aralıklı tam boyutlu
klavyeyle istediğiniz yerden çalışabilirsiniz.

Çoklu dokunma hareketleriyle HP ImagePad
Bu gerçek çok noktalı dokunmatik yüzey dört parmaklı hareketleri destekler
ve basit bir dokunuşla kaydırmanızı, yakınlaştırmanızı ve gezinmenizi sağlar.

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

Mikro kenarlı ekran
Görüntü alanını en üst düzeye çıkaran mikro kenarlı ekranla daha fazlasını
görün.

Çift hoparlör
Çift stereo hoparlörlerle sevdiğiniz şarkının, filmin veya oyunun sesini sonuna
kadar açın.
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*Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Özellikler

Performans
İşletim Sistemi
FreeDOS
İşlemci
Intel® Core™ i3-1115G4 (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,1 GHz'e kadar, 6 MB L3 önbellek, 2
çekirdekli)  
İşlemci ailesi: 11'inci Nesil Intel® Core™ i3 işlemci
Yonga kümesi
Tümleşik Intel® SoC
Bellek
4 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 4 GB)
2666 MT/s'ye varan aktarım hızları.
Number of user-accessible: 0
Bilgi Depolama
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optik sürücü dahil değildir
Grafik
Tümleşik: Intel® UHD Grafik Kartı; 
Ses
Çift hoparlör
Ekran
39,6 cm (15,6 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, mikro kenarlı, yansımasız, 250 nit, %45
NTSC
Ekran-gövde oranı
82.12%
Güç
45 W Akıllı AC güç adaptörü;
Pil türü
3 hücreli, 41 Wh Lityum iyon;
210 g;
Batarya ve Güç
7 saat 15 dakikaya kadar ;
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 45 dakikada yaklaşık %50
Video yürütme için maksimum pil ömrü
9 saat 15 dakikaya kadar

Bağlantı
Kablosuz bağlantı
Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® 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 AC smart pin; 1 birleşik kulaklık/mikrofon
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu
Web kamerası
Bütünleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP True Vision 720p HD kamera

Tasarım
Ürün rengi
Kömür grisi
Ağ örgü desenli ve dokulu yüzey

Ek bilgiler
Parça Numarası
P/N: 2N2N8EA #AB8 
UPC/EAN kodu: 195161592744
Ağırlık
1,69 kg;
Paketli: 2,2 kg
Ağırlık Notu: Ağırlık yapılandırmaya bağlı olarak değişir
Boyutlar
35,85 x 24,2 x 1,79 cm;
Paketli: 30,5 x 52 x 6,9 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, jet siyahı klavye
Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad; Hassas Dokunmatik Yüzey Desteği
Güvenlik yönetimi
Parmak izi okuyucu yoktur
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Önerilen aksesuarlar
* Dahil değildir.

HP Renew 15 Gri Sırt
Çantası
1A211AA

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

HP USB-C - USB-A Hub'ı
Z8W90AA

Garanti hizmetleri*

3 yıllık bayiye iade
U1PT0E

Satışta Öne Çıkan Özellikler Dipnotlar

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 yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir.
 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 olu
 Gerçek aktarım hızı değişebilir. USB Type-C® ve USB-C®, USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır.
 Özelliklerin açıklanan işlevleri sağlaması için yazılım veya diğer üçüncü taraf uygulamalar gerekebilir.

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 do
 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 oyna
 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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