Veri sayfası

HP All-in-One
22-3113nt
Ailenizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir all-in-one
Ailedeki herkesten geçer not alacak bir
All-in-One istiyorsanız, bu şık
bilgisayar tam size göre. Uygun fiyata
ve zengin özelliklere sahip bu
bilgisayarın bu kadar sevilmesi çok
normal.

Memnuniyetin gücü
HP neden önde gelen bir All-in-One markasıdır? Çünkü akış, çalışma ve süper üretkenlik için tüm aileye
yetecek güce sahiptir.
Görüş alanınızı genişletin
Videolarınız bu muhteşem Full HD1 ekranda harika görünecek. Bir ekrana daha ihtiyacınız olması
durumunda ekran alanınızı kolayca iki katına çıkarabilmeniz için HDMI çıkışı ekledik.
Kaliteli mühendislik
Şüphe duymadan satın almanızı istiyoruz; bu nedenle evinize uygun fiyata kaliteli ve uzun ömürlü
donanımlar götürmenizi sağlamak için tüm ürünlerimizi çok zorlu donanım testlerine tabi tutuyoruz.
Özellikler:
● Bu etkileyici FHD ekranın sunduğu unutulmaz görüntü kalitesi sayesinde mükemmel görsellere ve net
görüntülere hazır olun.4
● Daha sürükleyici bir bilişim deneyimi için ikinci veya üçüncü bir ekran ekleyin. Çift monitörle verimliliğinizi
artırın, oyun deneyiminizi geliştirin veya sadece çoklu görevleri kolaylaştırın.
● Müzik, videolar ve oyunlar için derin ve zengin bir bas deneyimi ve konser havasında çok net bir ses
kalitesi elde edin.
● Intel® grafik kartı eğlence, oyun ve daha fazlası için harika bir deneyim sağlar.
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Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir. 4 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlüklü (HD) içerik gereklidir.
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İşletim Sistemi

FreeDOS 2.0

Işlemci

Intel® Core™ i5-4460T ile Intel® HD Grafik Kartı 4600 (1,9 GHz, 2,7 GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Core™ i5 işlemci

Yonga kümesi

Intel H87

Bellek

4 GB DDR3L (1 x 4 GB); Toplam yuva: 2 SODIMM

Bilgi Depolama

1 TB 7200 rpm SATA; İnce Tepsili SuperMulti DVD Yazıcı

Ekran

54,6 cm (21,5 inç) diyagonal boyutlu, FHD yansımasız arkadan aydınlatmalı LED ekran (1920 x 1080)

Ağ arabirimi

Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Kablosuz bağlantı

802.11b/g/n (1x1)

Video

Tümleşik: Intel HD Graphics 4600
1 HDMI

Ses

DTS Sound+ ve çift 2 W hoparlör

Web kamerası

Tümleşik web kamerası, mikrofonlu

Eklenen aksesuarlar

Beyaz USB klavye; USB optik fare

Özellikler

Eğim Açısı: 10° öne, 25° arkaya

Bağlantı Noktaları

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

Güç

90 W AC güç adaptörü

Ek bilgiler

P/N: T1K40EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889894931221

Ağırlık

8,27 kg; Paketli: 9,46 kg

Boyutlar

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

Ürün rengi

Kar beyazı

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.

Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP H7000 Beyaz
Bluetooth
Kablosuz Kulaklık
Seti
G1Y51AA

HP 2.0 Beyaz
S5000 Hoparlör
Sistemi
K7S74AA

3 yıllık bayiye
iade
UK183E
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