Záznamový list

HP Pavilion All-In-One
23-q112nc
Viac než počítač. Stredobod záujmu.
Nastal čas veriť tomu, že stolný
počítač môže byť štíhle a elegantné
zariadenie. Tento špičkový počítač
typu All-in-One prináša svojím
charakteristickým vzhľadom do srdca
vašej domácnosti moderný dizajn a
vďaka jeho osvedčenému výkonu HP
aj nezabudnuteľný zážitok.

Faktor úžasu
Tento počítač typu All-in-One s nádherne navrhnutým stojanom potiahnutým hliníkom s jemnou
perleťovou povrchovou úpravou posunie dizajn vášho interiéru na novú úroveň.
Schopný urobiť viac
Výkonný procesor Intel® Core™ a veľká pamäť RAM poskytujú inšpirujúci výkon na vytváranie
fotografických projektov, streamovanie vašich najnovších programov a spravovanie domácnosti.
Zábava po celej ploche
Vďaka rozlíšeniu Full HD s celoplošným skleným displejom IPS filmy a fotografie ožijú ako v kinosále. Váš
televízor môže začať zapadať prachom.1
Funkcie:
● Windows 10 Home je tu. Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí Windows – len
efektívnejšie.3
● Pripravte sa na dokonalý a ostrý obraz s nezabudnuteľnou kvalitou tohto úchvatného displeja s
rozlíšením FHD.4
● Nastavte svoj počítač do ideálnej polohy podľa svojich potrieb s využitím stability a flexibility stojana
nastaviteľného do rôznych uhlov.
● Počítač HP s technológiou B&O Play vám prinesie bohaté a autentické zvukové zážitky, s ktorými sa
ponoríte do hudby a zábavy tak hlboko, že ich budete cítiť. Neobmedzujte sa len na zvuk... Počítač HP s
technológiou B&O Play vami naozaj pohne.

Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD). 3 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie
funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje
automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte lokalitu
http://www.microsoft.com. 4 Na zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení je potrebný obsah s vysokým rozlíšením (HD).
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i5-4460T s grafikou Intel® HD Graphics 4600 (1,9 GHz, max. 2,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i5

Čipová sada

Intel H87

Pamäť

Pamäť 8 GB DDR3L (2 x 4 GB); Celkový počet zásuviek: 2 SODIMM

Ukladacie zariadenia

1 TB 7200 ot./min. SATA; Napaľovačka SuperMulti DVD do tenkej zásuvky
Úložisko Dropbox1

Obrazovka

Displej IPS LED-backlit s uhlopriečkou 58,4 cm (23"), podsvietením LED a rozlíšením FHD (1 920 x 1 080)

Sieťové rozhranie

Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000

Bezdrôtové pripojenie

Kombinovaný modul Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0

Video

Integrovaný: Grafická karta Intel HD 4600
Diskrétne: Grafika AMD Radeon R7 A360 (4 GB vyhradenej pamäte DDR3), 1 HDMI

Zvuk

B&O PLAY s 2 duálnymi reproduktormi

Webová kamera

Integrovaná webkamera s mikrofónom

Dodávané príslušenstvo

Biela klávesnica USB; Optická myš USB

Funkcie

Náklon: 5° dopredu až 30° dozadu

Porty

4 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x kombinovaný konektor slúchadlá/mikrofón; Čítačka pamäťových kariet 3 v 1

Napájanie

Sieťový adaptér AC 90 W

Softvér

Evernote

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2

Ďalšie informácie

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

Hmotnosť

8,07 kg; Balené: 11,19 kg

Rozmery

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

Farba produktu

Biela

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver

Krajina pôvodu

Vyrobené v Českej Republike

Záruka

2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3
roky; ďalšie informácie získate od predajcu spoločnosti HP.

25 GB online úložisko zdarma na šesť mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na webovej stránke www.dropbox.com. Vyžadujú sa internetové
služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. 2 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)
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Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

Bezdrôtová
klávesnica HP
K5510
H4J89AA

Bezdrôtová myš
HP X7500
H6P45AA

3 roky,
vyzdvihnutie a
vrátenie
UM918E
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