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Güzel All-in-One tasarımı. Performans için üretildi.

Kalite ve performans söz konusu olduğunda, HP All-in-One Bilgisayar ailenizin tüm ihtiyaçlarını karşılar. En sevdiğiniz
eğlenceye ev sahipliği yapan bu zarif tasarımlı bilgisayar, bağlı kalmanızı sağlamaktan öteye gider ve boş zamanlarınızı
kaliteli geçirmenizi ve günlük ihtiyaçlarınızın üstesinden güvenle gelmenizi sağlayarak beklentilerinizi aşar.

Günlük işleriniz için güçlü
En yeni Intel® ve AMD işlemciler ve
yeterli depolama alanı sayesinde en
yeni içerikleri tarayın, en sevdiğiniz
dizileri çevrimiçi izleyin ve evdeki
işlerinizi basit hale getirin ve tümünü
belirli modellerde dokunmatik2 olarak
sunulan heyecan verici FHD ekranla1

yapın.

Hak ettiğiniz huzur
İçiniz rahat olsun, All-in-One
bilgisayarınız güvenilir ve dayanıklı
değer sunmak üzere zorlu kalite
testlerinden geçirilmiştir. Ve gizlilik
kamerası anahtarının sunduğu
rahatlık sayesinde gizliliğinizin
korunduğundan emin olun.

Heyecan veren tasarım. Akıllı
yaklaşım.
Evinize modern bir görünüm ve his
katan bu All-in-One bilgisayar
yükseltilmiş bir ekran, eğim açısı
ayarlanabilir bir ayak ve bir demet
renk sunar. Her odaya renk katar.

1 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gereklidir. 2 İsteğe bağlı dokunmatik ekran ayrı satılır.
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Özellikler

Performans
İşletim Sistemi
FreeDOS 2.0
Işlemci
Intel® Core™ i3-7100U (2,4 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i3 işlemci
Bellek
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Toplam yuva: 2 SODIMM
En fazla 2400 MT/sn aktarım hızları.
Bilgi Depolama
1 TB 7200 rpm SATA SSHD
8 GB
Flash önbellek modülü, sistemin yanıt verme deneyimini hızlandırmak üzere
tasarlanmıştır ve ek depolama kapasitesi olarak kullanılamaz. Kullanıcı tarafından
erişilemez ve çıkarılamaz.DVD yazıcı
Grafik
Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 630;
Ses
DTS Studio Sound™
Ekran
60,45 cm (23,8") diyagonal FHD IPS yansıma önleyici WLED arkadan aydınlatmalı
(1920 x 1080)
Güç
65 W external AC power adapter
_

Bağlanabilirlik
Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 M.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
Geri: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 birleşik kulaklık/mikrofon
3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Video Konektörü
1 HDMI 1.4 çıkışı
Web kamerası
Çift dizi dijital mikrofonlu HP Web Kamerası

Tasarım
Ürün rengi
Duman grisi
_
_

Ek bilgiler
Parça Numarası
P/N: 2WD40EA #AB8
UPC/EAN kodu: 192018704053
Ağırlık
6,46 kg; Paketli: 8,67 kg
Boyutlar
58,42 x 19,69 x 42,52 cm; Paketli: 68,7 x 23,8 x 51,5 cm
Garanti
2 yıl sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti.; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3
yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.
Eklenen aksesuarlar
Siyah kablosuz klavye
Kablosuz optik fare
Özellikler
Eğim Açısı: 0° öne, 20° arkaya

Garanti hizmetleri*
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