Fişă tehnică

HP All-in-One PC
22-2100nq
Toate prin atingere. All-in-One. Totul pentru familie.
HP All-in-One este un dispozitiv
modern, cu funcţionalitate complexă,
echipat pentru a face faţă cerinţelor
familiei dvs. Afişajul Full HD şi unitatea
DVD-RW vă oferă divertisment fără
limite, iar aplicaţia de securitate HP
SimplePass vă asigură liniştea
sufletească. În plus, afişajul tactil în 10
puncte permite navigarea simplă şi
distractivă în Windows 8.1 .
1

2

HP recomandă Windows.
Afişaj Full HD.1
Lăsaţi-vă captivat de un afişaj Full HD1 extrem de clar, cu LED-uri, conceput pentru productivitate şi
divertisment. Tehnologia inovatoare pentru afişajele cu LED-uri oferă imagini de o claritate nou
descoperită, asigurând totodată economii de energie.
Ecran senzitiv capacitiv în 10 puncte.
Interacţionaţi cu PC-ul într-un mod mai captivant, folosind gesturi de multi-atingere pe ecranul tactil în 10
puncte.
Unitate DVD reinscriptibilă.
Vedeţi filme de pe DVD3 utilizând unitatea optică integrată opţională – sau copiaţi propriile materiale
multimedia.
HP Connected Music.
Accesaţi mai multe surse de muzică de la o singură locaţie cu HP Connected Music. Ascultaţi posturi de
radio şi transmisiuni din întreaga lume cu TuneIn Radio şi integraţi biblioteca muzicală şi serviciile muzicale
de top într-o aplicaţie unică.4

Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD). 2 Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile de Windows 8.1. Pentru a beneficia la maxim de funcţionalitatea
sistemului Windows 8.1, sistemele pot necesita upgrade de hardware şi/sau hardware, drivere şi/sau software achiziţionat separat. Consultaţi microsoft.com. 3 Vitezele reale pot varia. Nu copiaţi materialele protejate prin
drepturi de autor. 4 Disponibilitatea caracteristicilor variază în funcţie de ţară/regiune. Serviciile de transmisie în flux pot necesita un abonament plătit. Este posibil să nu fie compatibil cu toate fişierele muzicale. Nu este
compatibil cu piesele DRM. Este necesar accesul la Internet, acesta nefiind inclus. Caracteristicile opţionale se vând separat sau ca add-on.
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HP recomandă Windows.

Sistem de operare

Windows 8.1 64

Procesor

Intel® Core™ i3-4160T cu Intel HD Graphics 4400 (3,1 GHz, cache de 3 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i3

Memorie

DDR3L de 4 GB (1 x 4 GB); Număr total de sloturi: 2 SODIMM

Stocare

500 GB 7200 rpm SATA; Inscriptor DVD SuperMulti cu tavă subţire

Ecran

FHD IPS WVA iluminat din fundal cu LED-uri, activat pentru atingere în 10 puncte, cu diagonală de 58,4 cm (23") (1920 x 1080)

Interfaţă reţea

LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat

Conectivitate wireless

802.11b/g/n (1x1)

Video

Grafică Intel HD

Sunet

Realtek Audio cu două difuzoare de 2 W

Accesorii incluse

Cameră Web integrată cu microfon; Tastatură USB; Mouse optic USB

Caracteristici

Înclinare: de la 10° în faţă până la 25° în spate

Porturi

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 ieşire audio stereo; 1 port combinat căşti/microfon; Cititor pentru carduri de memorie 7-în-1

Alimentare curent

Adaptor de alimentare de c.a. de 90 W

Aplicaţii HP

HP Connected Music; HP Connected Photo

Software

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

Service & asistenţă

Menţineţi PC-ul la performanţe optime cu HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP SimplePass; partiţie de
recuperare (inclusiv posibilitatea de recuperare separată a sistemului, aplicaţiilor şi driverelor); realocare opţională a partiţiei de recuperare;
instrument de creare CD/DVD de recuperare 1

Informaţii suplimentare

număr produs: L6Y39EA #AKE
Cod UPC/EAN: 889296720805

Greutate

6,84 kg; Împachetat: 9,74 kg

Dimensiuni

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

Respectarea reglementărilor privind
eficienţa energetică

Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver

Ţara de origine

Fabricat în Republica Cehă

Garanţie

1 an garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total
de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
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Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe de 30 de zile (Este necesar accesul la Internet. Primele 30 de zile incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Mouse wireless
HP Z4000, negru
H5N61AA

Set de căşti HP
H2800, negru
J8F10AA

3 ani - returnare
la depozit
U4810E

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în acest document se pot modifica fără
înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de
garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi
răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă. Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile
de Windows. Pentru a beneficia la maxim de funcţionalitatea sistemului Windows, sistemele pot necesita upgrade de hardware şi/sau hardware, drivere şi/sau software
achiziţionat separat. Consultaţi http://www.microsoft.com. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
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