Specifikace

HP Pavilion All-In-One
23-q112nc
Více než jen počítač. Důležitý component vašeho života.
Je čas přemýšlet o stolním počítači
jako o tenkém elegantním zařízení,
jakým může být. Charakteristický
vzhled tohoto výrazného zařízení
All-in-One přináší módní design do
středu vašeho domova a jeho výkon
zaručený společností HP přináší
nezapomenutelné zážitky.

Ohromující faktor
S nádherně vypracovaným hliníkem potaženým podstavcem a hebkým perlovým povrchem dodá tento
počítač All-in-One vašemu interiéru vyšší úroveň.
Výkon pro vyšší produktivitu
Výkonný procesor Intel® Core™ a rozsáhlá RAM paměť zajišťují výkon pro vytváření fotografických projektů,
streamování nejnovějších přenosů a řízení vaší domácnosti.
Zábava bez hranic
Rozlišení HD se skleněným neohraničeným IPS displejem zajišťuje oživení vašich filmů a fotek
kinematografickým způsobem. Váš televizor se může zaprášit.1
Funkce:
● Systém Windows 10 Home přichází. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows
– a ještě lépe.3
● Buďte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.4
● Nastavte si počítač do ideální polohy pomocí stabilního a flexibilního podstavce s různými úhly natočení.
● HP s technologií B&O Play poskytuje bohatý, autentický zvukový zážitek, který vás vtáhne tak hluboko
do přehrávané hudby nebo probíhající zábavy, že ji skutečně procítíte. A nemusíte pouze poslouchat…
HP s B&O Play rozproudí krev ve vašich žilách.

K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD). 3 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy
mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být
účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ. 4 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve
vysokém rozlišení.
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Operační systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-4460T s grafickou kartou Intel® HD 4600 (1,9 GHz, až 2,7 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5

Čipová sada

Intel H87

Paměť

Paměťový modul DDR3L 8 GB (2 x 4 GB); Slotů celkem: 2 sloty SODIMM

Ukládání informací

Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min; Tenká zapisovací jednotka disků DVD SuperMulti s vkládáním disků do zásuvky
Dropbox1

Monitor

58,4cm (23") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) a podsvícením LED

Síťové rozhraní

Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000

Možnosti bezdrátového připojení

Kombinovaná karta 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0

Video

Integrováno: Intel HD Graphics 4600
Samostatná: Grafická karta AMD Radeon R7 A360 (4 GB vyhrazené paměti DDR3), 1 HDMI

Zvuk

B&O PLAY s dvěma reproduktory 2 W

Web kamera

Integrovaná webová kamera s mikrofonem

Dodané příslušenství

Bílá klávesnice USB; Optická myš USB

Charakteristiky

Náklon: 5° dopředu a 30° dozadu

Porty

4 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Čtečka paměťových karet 3 v 1

Napájení

Napájecí adaptér 90 W stř.

Software

Evernote

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™ 2

Další informace

P/N: P4S14EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894475244

Hmotnost

8,07 kg; Balení: 11,19 kg

Rozměry

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

Barva produktu

Bílá Blizzard

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Země původu

Vyrobeno ve České republice

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější
informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

25 GB volného online úložiště po dobu 6 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je
vyžadováno přihlášení k odběru.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Bezdrátová
klávesnice HP
K5510
H4J89AA

Bezdrátová myš
HP X7500
H6P45AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM918E
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