Taulukot

HP Pavilion All-In-One
23-q150no
Enemmän kuin tietokone: kodin sydän.
On jo korkea aika alkaa ajatella
pöytätietokonetta sellaisena ohuena
ja sulavalinjaisena laitteena, jollainen
se voisi olla. Alan johtavan
All-in-One-laitteen omaleimainen
ulkoasu tuo kotisi keskiöön tyylikästä
muotoilua, ja HP:n luotettava
suorituskyky tarjoaa unohtumattoman
käyttökokemuksen.

Leuat loksauttava
All-in-One-laitteen kauniisti muotoiltu alumiinipinnoitettu jalusta ja pehmeä helmiäisviimeistely nostavat
kotisi sisustuksen seuraavalle tasolle.
Tehoa kaikkiin tarpeisiin
Tehokas Intel® Core™ -suoritin ja suuri määrä RAM-muistia tarjoavat innostavan tehotason, joka riittää niin
valokuvaprojektien luomiseen, uusimpien ohjelmien suoratoistoon kuin kodin viihteen hallintaankin.
Viihdettä reunasta reunaan
Täysteräväpiirtotarkkuus ja IPS-näyttö, jonka lasi ulottuu reunasta reunaan, yhdessä esittävät elokuvat ja
valokuvat elokuvateatterityyliin. Televisiosi saattaa jäädä pölynkerääjäksi.1
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.2

Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee hienoa työtä huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.3
● Ojentaudu koskettamaan, napauttamaan tai pyyhkäisemään herkästi reagoivaa ja intuitiivista
kosketusnäyttöä. Voit nauttia kirkkaasta viihteestä kannettavan Edge-to-Edge FHD -kosketusnäytöltä. 4
● HP ja B&O Play tarjoavat täyteläisen, aidon kuuntelukokemuksen, jonka ansiosta voit uppoutua syvälle
musiikin ja viihteen maailmaan. Älä vain kuuntele... liiku HP:n ja B&O Playn mukana.
● Lisää toinen näyttö ja nauti todentuntuisemmasta tietokoneen käyttökokemuksesta. Kahdella näytöllä
voit lisätä tuottavuutta, parantaa pelikokemustasi tai vain helpottaa useiden tehtävien samanaikaista
suorittamista.

Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia. 2 Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys. 3 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa
Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin
hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 4 Teräväpiirtokuvan (HD) katseluun tarvitaan teräväpiirtomateriaalia.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Core™ i5-4460T -suoritin (1,9–2,7 GHz, 6 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) ja Intel® HD 4600 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ i5 -suoritin

Piirisarja

Intel H87

Muisti

8 Gt:n DDR3L-muisti (1 × 8 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 SODIMM

Tallennustuotteet

yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min); Kelkallinen, tallentava SuperMulti-DVD-asema
Dropbox1

Näyttö

Kymmenen yhtäaikaista kosketusta salliva, lävistäjältään 58,4 cm:n (23 tuuman) täysteräväpiirtoinen LED-taustavalaistu IPS-näyttö (1 920 ×
1 080)

Verkkoliittymä

Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000

Langaton yhteys

802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä

Näytönohjain

Integroitu: Intel HD 4600 -näytönohjain
1 HDMI

Ääni

B&O PLAY, kaksi 2 watin kaiutinta

Web-kamera

Kiinteä verkkokamera ja mikrofoni

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Langaton näppäimistö, valkoinen; Langaton optinen hiiri

Ominaisuudet

Kallistus: 5° eteenpäin, 30° taaksepäin; Kosketusnäyttö

Portit

4 USB 2.0 -porttia; 2 USB 3.0 -porttia; kuuloke/mikrofoniyhdistelmä; Kolmea erilaista muistikorttia tukeva lukulaite

Virtalaitteet

120 W:n verkkolaite

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

Evernote; Netflix

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™ 2

Lisätiedot

P/N: P1K98EA #UUW
UPC/EAN code: 889894321794

Paino

8,07 kg; Pakattu: 11,19 kg

Mitat

56,8×19,3×45,1 cm; Pakattu: 66,6×23,1×54,3 cm

Tuotteen väri

Lumenvalkoinen

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Valmistusmaa

Valmistettu Tšekin tasavallassa

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen;
lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP:n langaton
K5510näppäimistö
H4J89AA

Langaton HP
X7500 -hiiri
H6P45AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
UC994E
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