Fişă tehnică

HP All-in-One
22-3103nq
Modelul all-in-one pentru toate cerinţele de familie
Dacă ai aşteptat să apară un
All-in-One care să obţină numai bile
albe de la toţi membrii familiei, atunci
acest PC eficientizat câştigă toate
voturile. Cu un preţ practic şi o bogăţie
de funcţii, nu e de mirare că este iubit
de toată lumea.

Puterea de a mulţumi
De ce este HP lider al mărcilor All-in-One? Deoarece are suficientă putere pentru întreaga familie, pentru
transmisii, studiu şi super-productivitate.
Extindeţi-vă perspectiva
Imaginile video vor fi vibrante pe acest afişaj Full HD1 strălucitor. Iar dacă aveţi nevoie de un alt ecran, am
adăugat ieşirea HDMI, astfel încât vă puteţi conecta simplu pentru a dubla spaţiul de afişare.
Inginerie de calitate
Dorim să cumpăraţi cu încredere; de aceea, toate produsele noastre sunt supuse unor teste de hardware
riguroase, pentru a vă garanta că aduceţi acasă o calitate durabilă, la preţuri convenabile.
Beneficii:
● Fii pregătit pentru imaginile strălucitoare şi clare, de calitate superioară, ale acestui afişaj FHD uimitor.4
● Adăugaţi un al doilea afişaj pentru o experienţă de calcul mai captivantă. Cu două monitoare, puteţi să
creşteţi productivitatea, să vă îmbunătăţiţi experienţa de joc sau să simplificaţi activităţile de
multitasking.
● Indiferent dacă este vorba de muzică, videoclipuri sau jocuri, delectează-te cu basul profund şi bogat şi
cu sunetul extrem de clar, ca la concert.
● Placa grafică Intel® asigură o experienţă excelentă pentru divertisment, jocuri şi multe altele.

1

Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD). 4 Pentru a vizualiza imagini de înaltă definiţie, este necesar conţinut de înaltă definiţie (HD).
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Sistem de operare

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Core™ i3-4170T cu Intel® HD Graphics 4400 (3,2 GHz, cache de 3 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i3

Chipset

Intel H87

Memorie

DDR3L de 4 GB (1 x 4 GB); Număr total de sloturi: 2 SODIMM

Stocare

500 GB 7200 rpm SATA; Inscriptor DVD SuperMulti cu tavă subţire

Ecran

FHD antireflexie, iluminat din fundal cu LED-uri, cu diagonală de 54,6 cm (21,5") (1920 x 1080)

Interfaţă reţea

LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat

Conectivitate wireless

802.11b/g/n (1x1)

Video

Integrată: Placă grafică Intel HD 4400
1 HDMI

Sunet

DTS Sound+ Audio cu două difuzoare de 2 W

Cameră web

Cameră Web integrată cu microfon

Accesorii incluse

Tastatură albă USB; Mouse optic USB

Caracteristici

Înclinare: de la 10° în faţă până la 25° în spate

Porturi

3 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 port combinat căşti/microfon; Cititor pentru carduri de memorie 3-în-1

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 90 W

Informaţii suplimentare

număr produs: T1J58EA #AKE
Cod UPC/EAN: 889894950826

Greutate

8,27 kg; Împachetat: 9,46 kg

Dimensiuni

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

Culoarea produsului

Alb strălucitor

Garanţie

2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un
total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Set
cască-microfon
wireless
Bluetooth HP
H7000, alb
G1Y51AA

Sistem de
difuzoare HP 2.0
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3 ani - returnare
la depozit
U4810E
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