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27-n102no
Mer enn en PC. Et midtpunkt.
Det er på tide å se på en stasjonær PC
som den slanke, elegante enheten den
kan være. Særpreget til denne ledende
All-in-one-maskinen gir deg et
moderne design som passer rett inn i
hjemmet, og den pålitelige HP-ytelsen
gjør opplevelsen like uforglemmelig.

Wow-faktoren
Med et vakkert konstruert aluminiumsbelagt stativ og perlemorfinish hever denne All-in-one-maskinen
interiøret til et nytt nivå.
Utstyrt for å gjøre mer
En kraftig Intel® Core™-prosessor og rikelig med minne gir deg alvorlig mye kraft til å lage fotoprosjekter,
streaming av TV-serier og daglig databruk.
Underholdning fra kant til kant
Full HD-oppløsning med en kant-til-kant IPS-glasskjerm gir deg livaktige filmer og bilder med kinokvalitet.
TVen kan bli støvete.1
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold trenger du ikke lete – for alt kommer til deg.2

Med:
● Windows 10 Home er her. Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare
bedre.3
● Forbered deg på strålende visuelle effekter og skarpe bilder med den uforglemmelige kvaliteten på
denne imponerende FHD-skjermen.4
● Juster PCen til den perfekte posisjonen for dine behov, med stabiliteten og fleksibiliteten i et stativ med
flere vinkler.
● HP med B&O Play leverer en rik og autentiske lydopplevelse som lar deg leve deg så dypt inn i musikken
og underholdningen at du kan føle den. Ikke bare lytt ... la HP med B&O Play bevege deg.

HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. 2 12 måneders gratis ubegrenset tilgang til Univeral Musics portefølje. Internett-tilgang påkrevd. 3 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller
versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres
automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. 4 HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å
vise HD-bilder.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ i5-4460T med Intel® HD Graphics 4600 (1,9 GHz, opptil 2,7 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Core™ i5-prosessor

Brikkesett

Intel H87

Minne

8 GB DDR3L (1 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 SODIMM

Datalagring

1 TB 7200 rpm SATA SSHD; 8 GB; Flash-cachemodulen er utviklet for å akselerere systemresponsen, og kan ikke brukes til å øke
lagringskapasiteten. Den kan ikke fjernes av, og er ikke tilgjengelig for, brukeren.; Tynn SuperMulti DVD-brenner
Dropbox1

Skjerm

68,6 cm (27") diagonalt FHD-skjerm, IPS LED-bakbelyst (1920 x 1080)

Nettverksgrensesnitt

Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådløs tilkobling

Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.0

Video

Integrert: Intel HD Graphics 4600
Diskret: AMD Radeon R7 A360 (4 GB DDR3 dedikert), 1 HDMI

Lyd

B&O PLAY med doble 2 W høyttalere

Webcam

Integrert webkamera med mikrofon

Medfølgende tilbehør

Trådløst hvitt tastatur; Trådløs optisk mus

Egenskaper

Vipp: 5 ° fremover til 30 ° bakover

Porter

4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 kombinert hodetelefon/mikrofon; 3-i-1 minnekortleser

Strøm

150 W vekselstrømadapter

HP-apper

HP Lounge

Programvare

Evernote; Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™ 2

Tilleggsinformasjon

P/N: P4S33EA #UUW
UPC/EAN code: 889894676139

Vekt

11,24 kg; Pakket: 15,27 kg

Mål

66,7 x 20,5 x 49,5 cm; Pakket: 77 x 29 x 61,7 cm

Produktfarge

Snøstormhvitt

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Opprinnelsesland

Produsert i Tsjekkia

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice; Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt;
kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og bruksvilkår, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste er påkrevd,
men ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP K5510
trådløst tastatur
H4J89AA

HP X7500 trådløs
mus
H6P45AA

3 års henting og
retur
UC994E
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