Podatkovni list

HP All-in-One PC
20-2201ny
Vse vaše potrebe, združene v eni napravi.
Zmogljivost, ki jo potrebujete, z
elegantno in tanko obliko. Poleg
HP-jeve kakovosti in zanesljivosti
dobite s tem večnamenskim
računalnikom še številne preproste
funkcije po ugodni ceni.

Preprostost večnamenske zasnove.
Uživajte v tanki večnamenski zasnovi tega računalnika, ki ga preprosto nastavite in ne zasede veliko
prostora na vaši mizi.
Živahne barve zaslona.
Zaslon LED z visoko ločljivostjo1, ki zagotavlja jasno sliko in porabi manj energije.

Vsakodnevna storilnost.
Ta večnamenska naprava je idealna za e-pošto in brskanje po spletu2, s predvajalnikom DVD in programsko
opremo HP Connected pa lahko ujamete korak s svojim digitalnim svetom.

1

Za ogled slik visoke ločljivosti (HD) potrebujete vsebino visoke ločljivosti HD. 2 Potreben je dostop do interneta, ki ni vključen.
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Operacijski sistem

Ubuntu

Procesor

AMD Dual-Core E1-6010 APU z grafično kartico Radeon R2 (1,35 GHz, 1 MB predpomnilnika)
Družina procesorjev: Procesor AMD Dual-Core E-Series

Pomnilnik

4 GB DDR3L (1 x 4 GB); Skupno število rež: 2 SODIMM

Shranjevanje

500 GB 7200 obr./min SATA; Tanek zapisovalnik SuperMulti DVD

Prikaz

Zaslon HD z diagonalo 49,5 cm (19,45") s prevleko proti bleščanju in osvetlitvijo WLED (1600 x 900)

Omrežni vmesnik

Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Brezžična povezljivost

802.11b/g/n (1 × 1);

Video

Vgrajen: Grafična kartica AMD Radeon HD 8240

Zvok

Zvok Realtek z dvema zvočnikoma 2 W

Priloženi pripomočki

Vgrajena spletna kamera z mikrofonom; Tipkovnica USB; Optična miška USB

Funkcije

Nagib: od 10° naprej do 25° nazaj

Vrata

4 vrata USB 2.0, 4 vrat USB 3.0, 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 vhod za mikrofon; Bralnik pomnilniških kartic 7-v-1

Napajanje

Napajalnik AC 65 W

Dodatne informacije

Št. dela: K2G10EA #BED
Koda UPC/EAN: 889894165411

Teža

7,03 kg

Mere

7,2 x 49,5 x 33,9 cm

Država izvora

Izdelano na Češkem

Garancija

1-letna omejena na dele, delo in servis v servisnem centru; Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se
obrnite na prodajalca HP.

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

Rdeč brezžični
zvočnik HP
S6000
E5M83AA

HP H2300 In-Ear
Red/Black Stereo
Headset
H6T18AA

3-letno vračilo v
skladišče
U4810E
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