Φύλλο δεδομένων

HP All-in-One
22-3101nv
Ένας all-in-one για όλες τις ανάγκες της οικογένειάς σας
Εάν περιμένατε τη συσκευή All-in-One
που θα καλύπτει τις απαιτήσεις όλων
των μελών της οικογένειάς σας,
αυτός ο υπολογιστής είναι η
κατάλληλη λύση. Χάρη στην προσιτή
τιμή και τις πλούσιες δυνατότητές του,
έχει ξετρελάνει τους πάντες.

Ισχύς για όλες τις ανάγκες
Γιατί είναι η ΗΡ κορυφαία εταιρεία στις συσκευές All-in-One; Γιατί παρέχει αρκετή ισχύ για να
απολαμβάνουν ροή περιεχομένου, να μελετούν και να παραμένουν παραγωγικά όλα τα μέλη της
οικογένειας.
Διευρυμένες δυνατότητες
Με αυτή την εντυπωσιακή οθόνη Full HD1, τα βίντεό σας θα αποκτήσουν νέα διάσταση. Και στην
περίπτωση που χρειάζεστε κι άλλη οθόνη, έχουμε προσθέσει μια έξοδο HDMI για να μπορείτε να
διπλασιάζετε εύκολα την επιφάνεια προβολής.
Ποιοτική κατασκευή
Θέλουμε να αγοράζετε με σιγουριά. Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αυστηρές δοκιμές υλικού για
να απολαμβάνετε προσιτή ποιότητα που διαρκεί.
Χαρακτηριστικά:
● Έφτασαν τα Windows 10 Home. Νιώστε σιγουριά για να κάνετε σπουδαία πράγματα με την οικεία, κι
ακόμα καλύτερη, αίσθηση των Windows.3
● Αξιοποιήστε στο έπακρο τον υπολογιστή σας All-in-One με μια έξυπνη οθόνη αφής και την
ασυναγώνιστη ποιότητα εικόνας που προσφέρει η οθόνη FHD.4
● Προσθέστε δεύτερη οθόνη για να απολαύσετε μια πιο συναρπαστική εμπειρία χρήσης υπολογιστή. Με
δύο οθόνες, μπορείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, να βελτιώσετε την εμπειρία παιχνιδιού ή
απλώς να κάνετε πιο εύκολη την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών.
● Είτε πρόκειται για μουσική, βίντεο ή παιχνίδια, απολαύστε βαθιά, πλούσια μπάσα και πεντακάθαρο
ήχο επαγγελματικής ποιότητας.

Απεριόριστη πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο της Universal Music δωρεάν για 12 μήνες. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet. 3 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα
ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10
ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν
πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. 4 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
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Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i3-4170Τ με γραφικά Intel® HD 4400 (3,2 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i3

Chipset

Intel H87

Μνήµη

6 GB DDR3L (1 x 4 GB, 1 x 2 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 SODIMM

Αποθήκευση

1 TB 7.200 rpm SATA; Λεπτή μονάδα εγγραφής SuperMulti DVD
Dropbox1

Οθόνη

Οθόνη FHD 54,6 cm (21,5") 10 σημείων αφής με οπισθοφωτισμό LED (1.920 x 1.080)

Διασύνδεση δικτύου

Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000

Ασύρματη συνδεσιμότητα

802.11b/g/n (1x1)

Γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel HD 4400
Ξεχωριστά: AMD Radeon R5 A330 (αποκλειστική μνήμη DDR3 2 GB), 1 HDMI

Ήχος

DTS Sound+ Audio με δύο ηχεία 2 W

Webcam

Ενσωματωμένη κάμερα web με μικρόφωνο

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

Μαύρο πληκτρολόγιο USB; Οπτικό ποντίκι USB

Χαρακτηριστικά

Κλίση: 10° εμπρός έως 25° πίσω, Οθόνη αφής

Θύρες

3 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου; Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 3 σε 1

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 90 W

Λογισμικό

Evernote

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™ 2

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: N8Y67EA #AB7
UPC/EAN code: 889894336606

Βάρος

8,27 kg; Συσκευασμένο: 9,46 kg

Διαστάσεις

54,6 x 7,87 x 37,5 cm; Συσκευασμένο: 63,1 x 18,4 x 46,6 cm

Χρώμα προϊόντος

Λευκό

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την
κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.

25 GB δωρεάν online αποθήκευση για έξι μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. 2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες
παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
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Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Ασύρματο
πληκτρολόγιο
ΗΡ K5510
H4J89AA

Ενσύρματο
ποντίκι HP
X1200, μπλε
H6F00AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
UM918E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα
στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι
διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό,
προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Οι
ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό
σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα της Intel
Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

