גיליון נתונים

HP Pavilion All-in-One
23-p230nj
כל המאפיינים המתאימים .המגע הנכון.
אמצעי בידור ופרודוקטיביות יהיו תמיד
בהישג ידך עם דגם HP Pavilion All-in-One
המלוטש שחוסך מקום .מסך  Full HDעם
שמע  DTS Sound+ Audioמספקים חוויה
חושית מקיפה ,בעוד ההתקנה המהירה ומסך
המגע הקיבולי המרשים עם  10נקודות
הפעלה מסייעים לך לבצע יותר בפחות זמן.

 HPממליצה על .Windows
תצוגת  IPSמרהיבה.

הצג צילומים ,קטעי וידאו ,ומשחקים בבהירות מדהימה כמעט מכל זווית אפשרית בתצוגה בגודל  23אינץ' באלכסון
מקצה-לקצה עם טכנולוגיית .IPS
מסך מגע קיבולי עם  10נקודות להפעלה.

העולם הדיגיטלי שלך תמיד במרחק לחיצה או החלקה הודות לקלות השימוש במסך המגע הקיבולי עם  10נקודות הפעלה,
הממוטב לשימוש עם 1.Windows 8.1
מוכן לספק לך הנאה.

ליהנות בכל עת הודות לשמע  DTS Sound+ Audioמדהים ב ,2Full HD-ותוכנת  HP Connectedהמסייעת לך להדביק את
הקצב של העולם הדיגיטלי.
.HP Connected Music

קבל גישה למקורות מוסיקה מרובים ממיקום אחד בעזרת  .HP Connected Musicהאזן לתחנות ולשידורי רדיו בכל רחבי
העולם עם רדיו  TuneInושלב את ספריית המוסיקה ואת שירותי המוסיקה המובילים ביישום אחד ,ייחודי3.

 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 8ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windows 8במלואה .בקר בכתובת .www.microsoft.com
לקבלת פונקציונליות מלאה של מקש השיתוף החם ,דרושה גישה לאינטרנט שאינה כלולה [2] .דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה[3] .זמינות המאפיינים משתנה בהתאם למדינה/אזור .שירותי הזרמה עשויים לדרוש מנוי
בתשלום .ייתכן כי לא תהיה התאמה לכל קובצי המוסיקה .אינו תואם לרצועות  .DRMגישה לאינטרנט נדרשת ואינה כלולה . .מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרחבות.

גיליון נתונים

 HPממליצה על .Windows
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מערכת הפעלה

Windows 8.1 64

ערכת שבבים

Intel H87

אחסון

 SATAשל  7,200 ,1 TBסל"ד; צורב Slim-tray SuperMulti DVD
Dropbox

מעבד  Intel® Core™ i3-4160Tעם כרטיס גרפי  ,3.1 GHz) Intel HD 4400מטמון של  2 ,3 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ i3

מעבד

זיכרון  DDR3Lשל  ;(4 GB x 1) 4 GBמספר חריצים כולל :שני רכיבי SODIMM

זיכרון

מסך מגע  IPSבחדות גבוהה מלאה בגודל  58.4ס"מ )" (23באלכסון עם תאורת  WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק )(1,080 x 1,920

תצוגה

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת

ממשק רשת

 (2x2) 802.11a/b/g/nו Bluetooth® 4.0 MiniCard-משולב

קישוריות אלחוט

משולב :כרטיס גרפי Intel HD Graphics 4400
בדיד) NVIDIA GeForce 810A :זיכרון  DDR3ייעודי של (2 GB

וידיאו

שני רמקולים של  2וואט

קול

אביזרים כלולים

מצלמת אינטרנט בחדות גבוהה ברזולוציה של  720pלתאורה נמוכה עם מערך מיקרופונים כפולים; מקלדת  USBבשחור; עכבר אופטי USB

יציאות

 4יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת שמע סטריאו; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; קורא כרטיס זיכרון  7ב1-

הטיה 10° :קדימה עד  25°אחורה

תכונות

מתאם מתח  ACשל  120וואט

מתח

יישומי HP

HP Connected Photo ;HP Connected Music

תמיכה ושירות

™HP SimplePass ;McAfee LiveSafe

 ;AccuWeatherיישום  ;Cyberlink PowerBackup ;CyberLink Media Suite ;AVerMediaשמע 7-Zip ;TripAdvisor ;Skype ;DTS Sound+; Foxit PhantomPDF

תוכנה

מידע נוסף

1

P/N: N7Q90EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894231680
 8.6ק"ג; ארוז 12.05 :ק"ג

משקל

ממדים

 40.4 x 8.2 x 56ס"מ; ארוז x 17,5 x 54,2 64,8 :ס"מ

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות

אחריות מוגבלת למשך שנה על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה; באפשרותך להרחיב את כיסוי האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה
אל משווק  HPשלך.

מדינת מקור

מיוצר ברפובליקה הצ'כית

 1הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל -30יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

אוזניות אלחוטיות  ,HP H7000 Bluetoothבלבן
G1Y51AA

רמקול  ,HP S9500 Bluetoothלבן
G5B17AA

איסוף והחזרה למשך שלוש שנים
UC994E

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות .© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P .המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש .המאפיינים הספציפיים
עשויים להשתנות בהתאם לדגם .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים
המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן
שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .בקר בכתובת  .http://www.microsoft.comכל שאר
הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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