
Uzun kasa bilgisayarın gücü
Güvenilir işlemci performansı ile en yoğun günlerin
üstesinden gelin. Tüm fotoğraf, video ve belgeleriniz
için geniş depolama alanı sayesinde sevdiğiniz
içeriklerin daha fazlasını kaydedin.

Gelecek için tasarlandı
Sizinle beraber büyüyebilecek güçlü bir All-in-One
Bilgisayar mı arıyorsunuz? Teknolojiye ayak uydurmak
artık çok kolay. Üç basit adımda kolayca çıkarabilen bir
panelle tasarlanan bu bilgisayarla, işleri halletmek için
yeterli güce her zaman sahip olmak için donanımınızı
kolayca yükseltin.

Arkanızdayız
80 yıldır sizin için çalışıyoruz. Milyonlarca müşterinin
güvenini kazanan HP markası, güvenilir teknolojiye her
şeyden fazla önem verir. Bu nedenle güçlü, güvenilir ve
dayanıklı bir bilgisayara sahip olmanız için
bilgisayarlarımız 230'dan fazla testten  geçirilir.

Her yerde olağanüstü deneyim
11. Nesil Intel® Core™ işlemci özelliklerinin mükemmel
birleşimi sayesinde hiçbir engel tanımayacaksınız.
Yüksek performans, anında tepki ve sınıfının en iyi
bağlantı özellikleriyle işlerinizi hızla halledin.

HP True Vision HD Gizlilik Kamerası
Düşük ışıkta bile net görüntü sağlayan, kullanılmadığında
güvenli bir şekilde saklanan ve sizi çevrimiçi güvende
tutan bir açılır kamerayla Full HD çözünürlükte görüntülü
sohbet edin.

HP Sales Central
HP All-in-One 24-df1003nt Bundle PC (689V3EA)
25.02.2022 itibariyle etkin

Genel Bakış
Uzun vadeli plan yapın

HP All-in-One Bilgisayar, masaüstü bilgisayarın gücüyle ince,
modern bir ekranın güzelliğini sizinle birlikte gelişmek üzere
tasarlanmış tek bir güvenilir cihazda birleştirir. Üç basit adımda
kolayca yükselterek  teknolojinizin güncel kalacağından emin
olabilirsiniz.

HP All-in-One Bilgisayar, sizinle birlikte gelişmek üzere
tasarlanmış tek bir güvenilir cihazda masaüstü bilgisayarın
gücüyle ince, modern bir ekranın güzelliğini birleştirir.
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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.

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.

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.

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi
FreeDOS

İşlemci ailesi
11'inci Nesil Intel® Core™ i5 işlemci

İşlemci
Intel® Core™ i5-1135G7 (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,2 GHz'e kadar, 8 MB L3 önbellek, 4
çekirdekli) 1

Form faktörü
All-in-One

Güvenlik yönetimi
Kensington MicroSaver kilidi yuvası

bellek
8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB)

Bellek yerleşimi (yuvalar ve boyut)
1 x 8 GB

Bellek Yuvaları
2 SODIMM

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

Optik sürücü
Optik sürücü dahil değildir

Ekran
60,5 cm (23,8 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, üç tarafı mikro kenarlı, yansımasız, 250 nit, %72 NTSC

Grafik
Tümleşik

Grafik kartı (tümleşik)
Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı
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G/Ç bağlantı noktası konumu
Arka

Bağlantı Noktaları
2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 1.4 çıkışı; 1 birleşik
kulaklık/mikrofon; 1 RJ-45

Genişletme yuvaları
2 M.2 (SSD için 1, WLAN için 1)

Bellek kartı aygıtı
HP 3'ü 1 arada bellek kartı okuyucusu

Web kamerası
Tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP True Vision 720p HD gizlilik kamerası

Ses özellikleri
DTS Kulaklık:X™�; Çift 2 W hoparlör

Klavye
HP 710 Beyaz Kablosuz Klavye ve fare birleşimi

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN

Kablosuz
Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 5 birleşimi 1

Güç kaynağı türü
90 W Akıllı AC güç adaptörü

Ürün rengi
Kar beyazı

Minimum boyutlar (G x D x Y)
54,08 x 20,45 x 40,93 cm

Ağırlık
5,85 kg

UPC numarası
196548455584

Paket boyutları (G x D x Y)
49,7 x 23,5 x 65,6 cm

Paket ağırlığı
9 kg

Garanti
2 yıllık (2/2/0) sınırlı garantiye 2 yıllık parça ve işçilik dahildir. Yerinde onarım dahil değildir. Hükümler ve
şartlar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerlidir.

Genel Bakış

1 Bu cihaz optimum performans için tasarlanmıştır. Bilgisayarın yükseltilmesi garanti kapsamını etkileyebilir.
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.
Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.

3 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir.

Teknik Özellikler

6 Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını yükseltmek 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.

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.

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

10

http://www.intel.com/technology/turboboost/


Ayrıntılı Özellikler

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN

Ağırlık
5,85 kg

Bağlantı Noktaları
2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 1.4 çıkışı; 1 birleşik
kulaklık/mikrofon; 1 RJ-45

bellek
8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB)

Bellek boyutu
8

Bellek boyutu ölçü birimi
GB

Bellek hızı
3200

Bellek hızı ölçü birimi
MHz

Bellek kartı aygıtı
HP 3'ü 1 arada bellek kartı okuyucusu

Bellek modülü türü
SODIMM

Bellek Notu
3200 MT/s'ye varan aktarım hızları.

Bellek türü
DDR4

Bellek ve depolama
8 GB memory; 256 GB SSD storage

Bellek yerleşimi (yuvalar ve boyut)
1 x 8 GB

Bellek Yuvaları
2 SODIMM

Bellek yuvası sayısı
1

Bluetooth sürümü
Bluetooth® 5.0

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

Depolama arabirimi 01
PCIe®

Depolama arabirimi protokolü 01
NVMe™

Depolama form faktörü 01
M.2

Depolama kapasitesi 01
256

Depolama kapasitesi ölçü birimi 01
GB

Depolama türü
SSD



Depolama türü 01
SSD

Dokunmatik ekran
Yok

ECC bellek
ECC dışı

Ekran
60,5 cm (23,8 inç) diyagonal FHD ekran

Ekran
60,5 cm (23,8 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, üç tarafı mikro kenarlı, yansımasız, 250 nit, %72 NTSC

Ekran boyutu (diyagonal) ölçü birimi
"

Ekran boyutu (diyagonal, İngiliz ölçü birimi)
23.8

Ekran boyutu (diyagonal, metrik)
60.5

Ekran boyutu (diyagonal, metrik) ölçü birimi
cm

Ekran çerçevesi
üç tarafı mikro kenarlı

Ekran çözünürlüğü (piksel)
1920 x 1080

Ekran çözünürlüğü standardı
FHD

Ekran paneli teknolojisi
IPS

Ekran parlaklığı
250

Ekran parlaklığı ölçü birimi
nit

Ekran yüzeyi kaplaması
yansıma önleyici

Ekran/gövde oranı (hoparlörler hariç) dipnot numarası
[4]

Ekran/gövde Oranı (hoparlörler ile) dipnot numarası
[5]

Ekran-gövde oranı (hoparlörler ile)
84.8%

Ekran-gövde oranı (hoparlörler olmadan)
97.8%

Form faktörü
All-in-One

G/Ç bağlantı noktası konumu
Arka

Garanti
2 yıllık (2/2/0) sınırlı garantiye 2 yıllık parça ve işçilik dahildir. Yerinde onarım dahil değildir. Hükümler ve
şartlar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerlidir.

Genişletme yuvaları
2 M.2 (SSD için 1, WLAN için 1)

Grafik
Tümleşik

Grafik kartı (tümleşik)



Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı

Güç kaynağı türü
90 W Akıllı AC güç adaptörü

Güvenlik yönetimi
Kensington MicroSaver kilidi yuvası

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

İşlemci
Intel® Core™ i5-1135G7 (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,2 GHz'e kadar, 8 MB L3 önbellek, 4 çekirdekli)

İşlemci adı dipnot numarası
[6,7]

İşlemci ailesi
11'inci Nesil Intel® Core™ i5 işlemci

İşlemci ailesi
Core™ i5

İşlemci çekirdeği
4

İşlemci frekansı teknolojisi
Intel® Turbo Boost Teknolojisi

İşlemci iş parçacıkları
8

İşlemci maksimum frekansı
4.2

İşlemci maksimum frekansı ölçü birimi
GHz

İşlemci Markası
Intel®

İşlemci modeli
1135G7

İşlemci nesli
11'inci Nesil

İşlemci önbelleği
8 MB L3

İşletim Sistemi
FreeDOS

Kablosuz
Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 5 birleşimi

Kablosuz anten
2x2

Kablosuz Notu
MU-MIMO destekli

Kablosuz standart
802.11a/b/g/n/ac

Kablosuz tedarikçisi
Realtek

Kablosuz teknolojiler dipnot numarası
[10]

Kamera çözünürlüğü (dikey)
720p

Kamera çözünürlüğü standardı
HD

Kamera markası

http://www.hp.com


HP True Vision

Kamera mikrofonu
tümleşik çift dizi dijital mikrofon

Klavye
HP 710 Beyaz Kablosuz Klavye ve fare birleşimi

Klavye bağlantısı
kablosuz

Klavye rengi
beyaz

Kod adı
Bib24FFI_20C2

Minimum boyutlar (G x D x Y)
54,08 x 20,45 x 40,93 cm

Monitör dipnot numarası
[15]

Optik sürücü
Optik sürücü dahil değildir

Özel özellikler
Eğim: -5° öne - 20° arkaya; Kablo standı

Paket ağırlığı
9 kg

Paket boyutları (G x D x Y)
49,7 x 23,5 x 65,6 cm

Renk gamı
72% NTSC

Resim sorumluluk reddi
Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Ses özellikleri
DTS Kulaklık:X™�; Çift 2 W hoparlör

Teknik özellikler dipnot numarası
[10] Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim
noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır. Wi-Fi 5 (802.11ac), önceki Wi-Fi 5 teknik özellikleriyle geriye dönük
olarak uyumludur.

Teknik özellikler dipnot numarası
[15] Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri
göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

Teknik özellikler dipnot numarası
[4] Aktif ve aktif olmayan görüntüleme alanının hoparlör hariç çerçeve alanına yüzde cinsinden oranı.

Teknik özellikler dipnot numarası
[5] Aktif ve aktif olmayan görüntüleme alanının hoparlör dahil çerçeve alanına yüzde cinsinden oranı.

Teknik özellikler dipnot numarası
[6] Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını yükseltmek 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.

Teknik özellikler dipnot numarası
[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.

Telif hakkı bildirimi
© Copyright 2022 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

http://www.intel.com/technology/turboboost/


tutulamaz.

Ticari marka bilgileri
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. şirketinin ticari markalarıdır. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından
lisanslı olarak kullanılmaktadır. NVIDIA ve GeForce, NVIDIA Corporation'ın ABD'de ve diğer ülkelerdeki ticari
markaları 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 şirketinin
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.

UNSPSC kodu
43211507

UPC numarası
196548455584

Ürün dili seçenekleri
#AB8

Ürün kısa adı teknik özellikleri
HP All-in-One 24-df1003nt Bundle PC, 23.8", Intel® Core™ i5, 8GB RAM, 256GB SSD

Ürün marka adı
HP

Ürün rengi
Kar beyazı

Ürün uzun ad özellikleri
HP All-in-One 24-df1003nt Bundle PC, 23.8", FreeDOS, Intel® Core™ i5, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD

Veri sayfası fotoğrafı 1
AHID/6385971b2dcd1fdf05d31807a51d0eee7d560e38

Veri sayfası fotoğrafı 2
AHID/4fb29c44a1d0ecc8bd7e9da3aaf8ad4503e80710

Veri sayfası fotoğrafı 3
AHID/2fd63448dd4c18fb2f071b194de38947b67c471c

Veri sayfası fotoğrafı 4
AHID/ca90d51297a5d80fa951affdad02618e9c22aedc

Veri sayfası fotoğrafı 5
Publication logos/HP_Care_Pack_RGB_blue_NT.jpg

Web kamerası
Tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP True Vision 720p HD gizlilik kamerası

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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