Veri sayfası

HP Pavilion All-in-One
27-n150nt
Bilgisayardan fazlası. Bir sanat eseri.
Masaüstü bilgisayarın şık ve ince bir
aygıt olabileceğini düşünmenin zamanı
geldi. Bu önde gelen All-in-One sahip
olduğu ayırt edici görünüm sayesinde
modaya uygun tasarımı evinize getirir
ve güvenilir HP performansıyla
unutulmaz bir deneyim yaşamanızı
sağlar.

Etkileyici
Şık bir tasarıma sahip alüminyum kaplamalı ayak ve pürüzsüz parlak yüzey sayesinde bu All-in-One iç
mekan tasarımını bir üst düzeye çıkarır.
Daha fazlasını yapma gücü
Güçlü Intel® Core™ işlemci ve yüksek RAM ile fotoğraf projeleri oluştururken, en son programları indirirken
ve evinizi yönetirken heyecan verici düzeyde güç elde edersiniz.
Kenardan kenara eğlence
Full HD çözünürlük ile kenardan kenara cam IPS ekran, film ve fotoğraflarınızı sinema kalitesinde canlılık
verir. Artık TV'niz tozlanacak.1
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
Müziğe sınırsız erişim ve size özel içerikler sayesinde; artık aramanıza gerek kalmdı.2

Özellikler:
● Windows 10 Home burada. Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da harika işler
başarın.3
● Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve net
görüntülere hazır olun.4
● Çok açılı sehpanın denge ve esnekliği sayesinde bilgisayarınızı sizin için en uygun konuma getirin.
● HP, B&O Play ile birlikte müzik ve eğlencenin sizi sarmasını sağlayarak gerçekten hissettiğiniz zengin ve
yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunar. Sadece dinlemekle kalmayın... B&O Play ile birlikte HP'nin size
dokunmasına izin verin.

Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir. 2 12 ay boyunca Universal Müzik Portföyü'ne sınırsız erişim. Internet erişimi gereklidir. 3 Tüm özellikler, tüm Windows
sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10
otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com. 4 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri
görüntülemek için yüksek çözünürlüklü (HD) içerik gereklidir.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Işlemci

Intel® Core™ i7-4785T Intel HD Grafik Kartı 4600 ile (2,2 GHz, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Core™ i7 işlemci

Yonga kümesi

Intel H87

Bellek

16 GB DDR3L (2 x 8 GB); Toplam yuva: 2 SODIMM

Bilgi Depolama

2 TB 7200 rpm SATA; İnce Tepsili SuperMulti DVD Yazıcı
Dropbox1

Ekran

68,6 cm (27") diyagonal FHD IPS arkadan aydınlatmalı LED ekran (1920 x 1080)

Ağ arabirimi

Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Kablosuz bağlantı

802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.0 birleşimi

Video

Tümleşik: Intel HD Graphics 4600
Bağımsız: AMD Radeon R7 A360 (4 GB DDR3 ayrılmış), 1 HDMI

Ses

Çift 2 W hoparlörlü B&O PLAY

Web kamerası

Tümleşik web kamerası, mikrofonlu

Eklenen aksesuarlar

Beyaz kablosuz klavye; Kablosuz optik fare

Özellikler

Eğim Açısı: 5° öne, 30° arkaya

Bağlantı Noktaları

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu

Güç

150 W AC güç adaptörü

HP uygulamaları

HP Lounge

Yazılım

Evernote

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™ 2

Ek bilgiler

P/N: N8Y92EA 3 yıllık bayiye iade
UPC/EAN kodu: 889894601919

Ağırlık

11,24 kg; Paketli: 15,27 kg

Boyutlar

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

Ürün rengi

Kar beyazı

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı

Menşei Ülke

Çek Cumhuriyeti'nde üretilmiştir

Garanti

2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP
satıcınızla görüşün.

Kayıt tarihinden itibaren altı ay için 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret
edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
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Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP Kablosuz
K5510 Klavye
H4J89AA

HP X7500
Kablosuz Fare
H6P45AA

3 yıllık bayiye
iade
UM908E
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