Datasheet

HP Pavilion All-In-One
23-q101nd
Meer dan een pc. Het middelpunt.
Het is tijd voor de desktop pc zoals die
zijn kan: klein en elegant. Door zijn
opvallende uiterlijk is deze bijzondere
All-in-One een waar designelement in
huis en de betrouwbare HP prestaties
zorgen voor een onvergetelijke
ervaring.

De wow-factor
Met zijn schitterende aluminiumkleurige standaard en zachte parelmoerglans is deze All-in-One een
sieraad in je huis.
De kracht om méér te doen
Een krachtige Intel® Core™-processor en veel RAM bieden voldoende kracht om fotoprojecten te creëren,
de nieuwste programma's te streamen en thuis controle te houden.
Schermbreed entertainment
Op een IPS-scherm met Full-HD resolutie en glas van rand tot rand komen films en foto's tot leven in
bioscoopkwaliteit. De tv wordt overbodig.1
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Onbeperkt toegang tot muziek en ander exclusief materiaal. Alles binnen handbereik, zonder te zoeken.2

Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme highscore met de vertrouwde Windows-interface
– en dan beter.3
● Dit schitterende FHD-scherm heeft een onvergetelijke kwaliteit, die zorgt voor een briljante weergave
en scherpe beelden.4
● Plaats uw pc in de ideale positie met de onder elke hoek verstelbare voet.
● HP met B&O Play biedt een rijk, authentiek geluid dat zo alomvattend is dat muziek en entertainment
bijna voelbaar zijn. Meer dan luisteren... HP met B&O Play raakt je.

High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van high-definition beelden. 2 12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is vereist. 3 Niet alle functies zijn
beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te
benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. 4 High-definition (HD)
content is vereist voor de weergave van high-definition beelden.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-4460T met Intel HD Graphics 4600 (1,9 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5 processor

Chipset

Intel H87

Geheugen

8 GB DDR3L (1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 SODIMM

Gegevensopslag

1-TB 7200-rpm SATA; 8 GB; De flashcachemodule versnelt de respons van het systeem, maar kan niet gebruikt worden als extra opslagcapaciteit.
Hij is niet te verwijderen door of toegankelijk voor de gebruiker.; Laag-model tray-load SuperMulti dvd-brander
Dropbox1

Scherm

58,4-cm (23-inch) diagonaal FHD IPS LED-backlit (1920 x 1080)

Netwerkinterface

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Draadloze connectiviteit

802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) en Bluetooth® 4.0 combo

Video

Geïntegreerd: Intel HD Graphics 4600
1 HDMI

Geluid

B&O PLAY met twee 2-Watt luidsprekers

Webcam

Ingebouwde webcam met microfoon

Meegeleverde accessoires

Wit draadloos toetsenbord; Draadloze optische muis

Kenmerken OR functies

Kantelen: 5° voorover tot 30° achterover

Poorten

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 3-in-1 geheugenkaartlezer

Voeding

90-Watt netvoedingsadapter

HP apps

HP Lounge

Software

Evernote

Service en support

McAfee LiveSafe™ 2

Extra informatie

P/N: P4Q72EA #ABH
UPC/EAN code: 889894349392

Gewicht

8,07 kg; In verpakking: 11,19 kg

Afmetingen

56,8 x 19,3 x 45,1 cm; In verpakking: 66,6 x 23,1 x 54,3 cm

Productkleur

Sneeuwstormwit

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Land van herkomst

Geproduceerd in de Tsjechische Republiek

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.nl/garantie-uitbreiding

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP draadloos
K5510
toetsenbord
H4J89AA

HP X7500
draadloze muis
H6P45AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM918E
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