Folha de Dados

HP All-in-One PC
22-2102np
Totalmente tátil. All-in-One. Tudo o que a sua família precisa.
Repleto de funcionalidades, o
All-in-One HP é tudo o que a sua
família precisa num único dispositivo
elegante . Divirta-se com um ecrã Full
HD e uma unidade de DVD-RW e fique
descansado com a segurança do HP
SimplePass. Além disso, o ecrã tátil de
10 pontos faz com que a navegação
no Windows 8.1 seja muito mais fácil
e divertida.
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A HP recomenda o Windows.
Ecrã Full HD.1
Envolva-se num ecrã concebido para produtividade e entretenimento com o ecrã nítido Full HD1LED. A
tecnologia LED inovadora permite-lhe ver imagens com uma nitidez nunca antes vista, ao mesmo tempo
que poupa energia.
Ecrã tátil capacitivo de 10 pontos.
Pode interagir com o seu PC de forma mais imersiva com vários gestos de toque no ecrã tátil de 10
pontos.
Unidade DVD regravável.
Veja filmes em DVD3 através da unidade ótica integrada opcional — ou grave os seus próprios ficheiros
multimédia.
HP Connected Music.
Aceda a várias fontes de música a partir de um único ponto de acesso com o HP Connected Music. Ouça
estações de rádio e transmissões a partir de todo o mundo com o TuneIn Radio e junte a sua biblioteca
musical e os seus principais serviços de música numa única aplicação .4

Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição. 2 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições do Windows 8.1. Os sistemas podem necessitar de hardware,
controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos em separado para tirar todo o partido das funcionalidades do Windows 8.1. Consulte microsoft.com. 3 As velocidades reais podem variar. Não copie materiais
protegidos por direitos de autor. 4 A disponibilidade das funcionalidades varia consoante o país. Os serviços de transmissão em sequência podem necessitar de uma subscrição paga. Pode não ser compatível com todos
os ficheiros de música. Não compatível com faixas DRM. Requer ligação à Internet, não incluída. As funcionalidades opcionais são vendidas separadamente ou como funcionalidades adicionais.
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A HP recomenda o Windows.

Sistema operativo

Windows 8.1 64

Processador

Intel® Core™ i5-4460T com placa gráfica Intel HD 4600 (1,9 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i5

Memória

DDR3L de 8 GB (1 x 8 GB); Total de ranhuras: 2 SODIMM

Armazenamento

SATA 1 TB 7200 rpm; Gravador DVD SuperMulti de gaveta fina

Ecrã

IPS WVA FHD com retroiluminação LED e 10 pontos de toque de 58,4 cm (23 pol.) na diagonal (1920 x 1080)

Interface de rede

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada

Conectividade sem fios

802.11b/g/n (1x1)

Video

Placa gráfica Intel HD

Som

Áudio Realtek com altifalantes duplos de 2 W

Acessórios incluídos

Webcam integrada com microfone; Teclado sem fios; Rato óptico sem fios

Funcionalidades

Inclinação: de 10° para a frente a 25° para trás

Portas

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 saída de áudio estéreo; 1 combinação auscultadores/microfone; Leitor de cartões de memória 7 em 1

Alimentação

Transformador de alimentação CA de 90 W

Apps HP

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Games da WildTangent

Software

AccuWeather; Aplicação AVerMedia; CyberLink Media Suite; Cyberlink PowerBackup; DTS Sound+; Evernote; Foxit PhantomPDF; Skype; TripAdvisor;
7-Zip

Serviço e suporte

Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP SimplePass;
Partição de recuperação (incluindo a possibilidade de recuperar o sistema, aplicações e controladores separadamente); Reatribuição opcional de
partição de recuperação; Ferramenta de criação de CD/DVD de recuperação 1

Informações adicionais

P/N: L6X62EA #AB9
UPC/EAN code: 889296571698

Peso

6,84 kg; Embalado: 9,74 kg

Dimensões

54,6 x 7,77 x 40,48 cm; Embalado: 63,1 x 18,4 x 46,6 cm

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver

País de Origem

Fabricado na República Checa

Garantia

Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos; Pode alargar a cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no
total; para obter mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia
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Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a subscrição.)

Acessórios e serviços compatíveis*
* Não incluído.

Rato sem fios
preto HP Z4000
H5N61AA

Auscultador HP
H2800 Preto
J8F10AA

3 anos, recolha e
devolução
UM917E

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão
definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada
como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento. Nem todas as funcionalidades
estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de atualização e/ou hardware, controladores e/ou software de aquisição
em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. Consulte http://www.microsoft.com. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus
respetivos proprietários.
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