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HP Pavilion All-in-One
27-n121ny
Več kot le računalnik. Osrednji del vašega doma.
Čas je, da o namiznem računalniku
začnete razmišljati kot o tanki,
elegantni napravi, kar lahko tak
računalnik je. Edinstven videz te
vrhunske večnamenske naprave v
središče vašega doma prinaša modno
obliko, zaupanja vredno delovanje HP
pa omogoča nepozabno izkušnjo.

Dejavnik presenečenja
Ta večnamenska naprava bo s svojim lepo zasnovanim stojalom s prevleko iz aluminija in mehkim bisernim
premazom izpopolnila videz vaših notranjih prostorov.
S tehnologijo za večjo zmogljivost
Zmogljiv procesor Intel® in velika količina pomnilnika RAM zagotavljata izjemno moč za ustvarjanje
fotografskih projektov, pretakanje najnovejših oddaj in upravljanje vašega doma.
Zabava od roba do roba
Polna visoka ločljivost s steklenim zaslonom IPS od roba do roba omogoča, da bodo vaši filmi in fotografije
videti, kot bi si jih ogledovali v kinu. Na vašem TV-ju se lahko nabere prah.1
Posebnosti:
● Pripravite se na čudovite vizualne elemente in jasne slike z nepozabno kakovostjo tega izjemnega
zaslona FHD.4
● Uporabite stabilno in hkrati prilagodljivo večkotno stojalo ter postavite svoj osebni računalnik v popoln
položaj glede na vaše potrebe.
● HP skupaj z B&O Play zagotavlja bogato in pristno zvočno izkušnjo, ki vas tako globoko ponese v glasbo
in zabavo, da ju lahko občutite. Nikar samo ne poslušajte … pustite, da vas HP z B&O Play prevzame.
● Dodajte drugi zaslon za boljšo računalniško izkušnjo. Z dvema monitorjema lahko povečate svojo
produktivnost, izboljšate izkušnjo igranja iger ali pa preprosto poenostavite opravljanje več nalog hkrati.

1

Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). 4 Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
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Operacijski sistem

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Core™ i5-4460T z grafično kartico Intel® HD 4600 (1,9 GHz, do 2,7 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5

Nabor vezij

Intel H87

Pomnilnik

8 GB DDR3L (2 x 4 GB); Skupno število rež: 2 SODIMM

Shranjevanje

2 TB 7200 obr./min SATA; Tanek zapisovalnik SuperMulti DVD

Prikaz

Zaslon FHD IPS z diagonalo 68,6 cm (27 palcev) z osvetlitvijo ozadja LED (1920 × 1080)

Omrežni vmesnik

Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Brezžična povezljivost

Kombinirani priključek 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) in Bluetooth® 4.0

Video

Ločeno: AMD Radeon R7 A360 (4 GB namenskega pomnilnika DDR3), 1 HDMI

Zvok

B&O PLAY z dvema 2-vatnima zvočnikoma

Spletna kamera

Vgrajena spletna kamera z mikrofonom

Priloženi pripomočki

Bela brezžična tipkovnica; Brezžična optična miška

Funkcije

Nagib: od 5° naprej do 30° nazaj

Vrata

4 vrata USB 2.0; 2 vrata USB 3.0; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; Bralnik pomnilniških kartic 3-v-1

Napajanje

Napajalnik AC 120 W

Dodatne informacije

Št. dela: T1H44EA #BED
Koda UPC/EAN: 889894957290

Teža

11,24 kg; Pakirano: 15,27 kg

Mere

66,7 x 20,5 x 49,5 cm; Pakirano: 77 x 29 x 61,7 cm

Barva izdelka

Snežno bela

Država izvora

Izdelano na Češkem

Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se
obrnite na prodajalca HP.

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

HP H7000 White
Bluetooth
Wireless Headset
G1Y51AA

Sistem zvočnikov
HP 2.1 White
S7000
K7S76AA

3-letni prevzem
in vračilo
UC994E
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