
Geniş depolama alanıyla hızlı performans
Intel® işlemci  performansı ve geniş depolama alanıyla
işlerinizi kolayca ve hızla halledin.

Sürükleyici Full HD eğlence
3 tarafı mikro kenarlı FHD  ekranda her açıdan
inanılmaz net görüntülerle izleme deneyiminizi
iyileştirin.

Gezegene duyarlı tasarım
AiO tasarımımızda okyanusa giden plastik  ve tüketici
sonrası geri dönüştürülmüş plastik  gibi sürdürülebilir
malzemeler kullanıldı.

Üstün çoklu görev performansı için size uyum
sağlayan dinamik bir işlemci
12. Nesil Intel® Core™ işlemciler, en çok ihtiyaç
duyduğunuz alanda performans gösterecek şekilde
uygulanarak size zaman kazandırır ve gerçekten
istediğiniz şeyleri yapabilmenize yardımcı olur.

NVIDIA® GeForce® MX450
Cihazınızı yüksek performans ve enerji verimliliği sunan
NVIDIA® GeForce® MX450 grafik kartıyla hızlandırın. Bu
grafik kartıyla etkileyici HD fotoğraflar ve videolar
düzenleyebilir, ayrıca daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde
oyun oynayabilirsiniz. GeForce MX450 grafik kartının
güçlü motoru ve yeni nesil teknolojisi en son entegre
grafik kartlarından bile daha yüksek performans ve hız
sağlar. Üstelik enerji tasarruflu NVIDIA Optimus teknolojisi
tek şarjla çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

HP Sales Central
HP All-in-One 24-cb1008nt Bundle All-in-One PC (79N35EA)
10.10.2022 itibariyle etkin

Genel Bakış
Sıkı çalışın. İyi eğlenin.

HP All-in-One masaüstü bilgisayar gücünü modern bir ekranın
güzelliğiyle bir araya getirir. Gücünü Intel® işlemciden  alan bu
bilgisayar üç tarafı mikro kenarlı Full HD  ekranı ve çift
hoparlörüyle sinemayı ayağınıza getirir. Sürdürülebilir
malzemeler  içeren bu AiO tasarımı, özenle yerleştirilmiş
bağlantı noktalarıyla çalışma alanınızı düzenli tutmak için
tasarlandı.

HP All-in-One masaüstü bilgisayar gücünü ince ve modern bir
ekranın güzelliğiyle bir araya getirir.
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Süreklilik için üretilmiştir
Hayat öngörülemez, ancak HP masaüstü bilgisayarınız
öyle değil. 230 bireysel testle desteklenen masaüstü
bilgisayarlarımız dayanıklılık ve güvenilirlik sunmak için
tüm bu testlerden geçirilir.

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.

Sürdürülebilir tasarım
Küçük şeyler büyük bir fark yaratır. Bu ürünün
tasarımında okyanusa giden plastik ve tüketici sonrası
geri dönüştürülmüş plastik gibi sürdürülebilir malzemeler
kullanıldı.

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi
FreeDOS

İşlemci ailesi
12. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci

İşlemci
Intel® Core™ i5-1235U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 10 çekirdek, 12
iş parçacığı) 1

Form faktörü
Özelleştirilmiş

Sürdürülebilir etki özellikleri
%15 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; Okyanusa giden plastik

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™ SSD

Sabit sürücü (2.)
1 TB 5400 rpm SATA HDD

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

Grafik
Tümleşik

Grafik kartı (tümleşik)
Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı

G/Ç bağlantı noktası konumu
Yan

Bağlantı Noktaları
1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (Pil Şarjı 1.2); 1 birleşik kulaklık/mikrofon
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G/Ç bağlantı noktası konumu
Arka

Bağlantı Noktaları
1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB 2.0 Type-A; 1 RJ-45

Video konektörleri
1 HDMI 1.4 çıkışı

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

Web kamerası
Tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP Wide Vision 1080p FHD IR gizlilik kamerası

Ses özellikleri
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 tasarımı
Dokuma desenli, benekli tasarım

Ürün rengi
Yıldız beyazı

Minimum boyutlar (G x D x Y)
54,06 x 18,37 x 41,9 cm

Ağırlık
5,37 kg

UPC numarası
197029852380

Paket boyutları (G x D x Y)
64,1 x 27,7 x 52,5 cm

Paket ağırlığı
8,8 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 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.

2 Tam yüksek çözünürlüklü (FHD) görüntüleri görüntülemek için FHD içerik gerekir.
3 Ürün hoparlör muhafazalarında geri dönüştürülmüş okyanusa giden plastik malzeme ile üretilmiş bilgisayarlar. Her bileşendeki okyanusa giden plastik

yüzdesi üründen ürüne değişir.
4 Tuşlardaki tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik yüzdesi üründen ürüne değişir.
5 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.

6 HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecekteki performansın garantisi değildir. HP Toplam Test Süreci test koşullarında
görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack gerekir.

7 Okyanusa giden plastik ve tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik yüzdesi ürüne göre değişiklik gösterir. Geri dönüştürülmüş plastik içerik yüzdesi, IEEE
1680.1-2018 standardında belirtilen tanıma göre belirlenmiştir.

Teknik Özellikler
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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.

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


Ayrıntılı Özellikler

 
12th Generation

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN

Ağırlık
5,37 kg

Bağlantı Noktaları
1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (Pil Şarjı 1.2); 1 birleşik kulaklık/mikrofon

Bağlantı Noktaları
1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 2 USB 2.0 Type-A; 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 modülü türü
SODIMM

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

Bellek türü
DDR4

Bellek ve depolama
8 GB memory; 1 TB HDD storage; 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™ SSD

Depolama arabirimi 01
PCIe®

Depolama arabirimi 02
SATA

Depolama arabirimi protokolü 01
NVMe™

Depolama hızı 02
5400

Depolama hızı ölçü birimi 02
rpm

Depolama kapasitesi 01



256

Depolama kapasitesi 02
1

Depolama kapasitesi ölçü birimi 01
GB

Depolama kapasitesi ölçü birimi 02
TB

Depolama türü
SSD; HDD

Depolama türü 01
SSD

Depolama türü 02
HDD

Dokunmatik ekran
Yok

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

Ekran
60,5 cm (23,8 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), VA, 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
VA

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)
%84,3

Ekran-gövde oranı (hoparlörler olmadan)
97.5%

Form faktörü
Özelleştirilmiş

G/Ç bağlantı noktası konumu



Arka

G/Ç bağlantı noktası konumu
Yan

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
Bağımsız

Grafik
Tümleşik

Grafik kartı (ayrık)
NVIDIA® GeForce® MX450 (2 GB DDR5 ayrılmış)

Grafik kartı (tümleşik)
Intel® Iris® Xᵉ Grafik Kartı

Grafik kartı ailesi
GeForce

Grafik kartı bellek boyutu
2

Grafik kartı bellek boyutu ölçü birimi
GB

Grafik kartı bellek türü
GDDR5

Grafik kartı markası
NVIDIA®

Grafik Notu
Microsoft® DirectX® 12 için Destek

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™ i5-1235U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 10 çekirdek, 12
iş parçacığı)

İşlemci adı dipnot numarası
[6,7]

İşlemci ailesi
12. Nesil Intel® Core™ i5 işlemci

İşlemci ailesi
Core™ i5

İşlemci çekirdeği
10

İşlemci frekansı teknolojisi
Intel® Turbo Boost Teknolojisi

İşlemci iş parçacıkları
12

İşlemci maksimum frekansı
4.4

İşlemci maksimum frekansı ölçü birimi

http://www.hp.com


GHz

İşlemci Markası
Intel®

İşlemci modeli
1235U

İşlemci nesli
12. Nesil

İşlemci önbelleği
12 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 Model
RTL8822CE

Kablosuz Notu
MU-MIMO destekli

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

Kablosuz tedarikçisi
Realtek

Kablosuz teknolojiler dipnot numarası
[10]

Kamera çözünürlüğü (dikey)
1080p

Kamera çözünürlüğü standardı
FHD

Kamera Kızılötesi
IR

Kamera markası
HP Wide 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
CarmB24I_22C1

Minimum boyutlar (G x D x Y)
54,06 x 18,37 x 41,9 cm

Model Numarası
MX450

Monitör dipnot numarası
[15,21]

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

Paket ağırlığı



8,8 kg

Paket boyutları (G x D x Y)
64,1 x 27,7 x 52,5 cm

Renk gamı
72% NTSC

Resim sorumluluk reddi
Ürün resmi, gerçek üründen farklı olabilir

Sabit sürücü (2.)
1 TB 5400 rpm SATA HDD

Ses özellikleri
Çift 2 W hoparlör

Sürdürülebilir etki özellikleri
%15 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; Okyanusa giden plastik

Sürdürülebilir etki özellikleri dipnot numarası
[39,40]

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
[21] TUV Düşük Mavi Işık, Ekran Uyumluluğu Test Standardı kalitesindedir. Daha ayrıntılı bilgi için
https://www.certipedia.com/?locale=en#search adresine bakın.

Teknik özellikler dipnot numarası
[39] Bileşenlerdeki geri dönüştürülmüş malzemelerin yüzdesi ürüne göre değişir.

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

Teknik özellikler dipnot numarası
[40] Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik yüzdesi üründen ürüne değişir. Geri dönüştürülmüş plastik
içerik yüzdesi, IEEE 1680.1-2018 standardında belirlenen tanıma dayanmaktadır.

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
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®)

https://www.certipedia.com/?locale=en#search
http://www.intel.com/technology/turboboost/


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
197029852380

Ürün dili seçenekleri
#AB8

Ürün kısa adı teknik özellikleri
HP All-in-One 24-cb1008nt Bundle All-in-One PC, 23.8", Intel® Core™ i5, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD

Ürün marka adı
HP

Ürün rengi
Yıldız beyazı

Ürün tasarımı
Dokuma desenli, benekli tasarım

Ürün uzun ad özellikleri
HP All-in-One 24-cb1008nt Bundle All-in-One PC, FreeDOS, 23.8", Intel® Core™ i5, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB
HDD, NVIDIA® GeForce MX450, FHD

Ürün uzun ad özellikleri V2
FreeDOS, 23.8", Intel® Core™ i5, 8GB RAM, 256GB SSD, 1TB HDD, NVIDIA® GeForce MX450, FHD

Veri sayfası fotoğrafı 1
AHID/e365d22bb12961f89507db8a4c7ecd5340af6126

Veri sayfası fotoğrafı 2
AHID/92cf2d9997b5f29a8c4caf4121344596863a88af

Veri sayfası fotoğrafı 3
AHID/2027ad6d48305fc266e145e12911dd4bb283277f

Veri sayfası fotoğrafı 4
AHID/0c87ae9ea468dfce51dba88e7e7f510cc278d9a8

Veri sayfası fotoğrafı 5
Publication logos/pc-carepack-logo.jpg

Video konektörleri
1 HDMI 1.4 çıkışı

Web kamerası
Tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP Wide Vision 1080p FHD IR 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
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