Fişă tehnică

HP Pavilion All-in-One
23-q000nq
Nu doar un PC. O piesă centrală.
Este timpul să te gândești la
computerul de birou ca la un dispozitiv
subţire şi atractiv. Aspectul distinctiv al
acestui All-in-One de top vine în casă
cu un design modern, iar
performanţele HP de încredere vă
oferă experienţe de neuitat.

Factorul uimire
Cu un suport frumos proiectat, acoperit cu aluminiu şi un finisaj fin perlat, acest All-in-One îşi aduce aportul
de eleganţă la designul interior.
Putere pentru mai mult
Un procesor Intel® Core™ puternic şi mult RAM asigură un nivel incitant de putere pentru crearea
proiectelor foto, redarea celor mai recente show-uri şi gestionarea casei tale.
Divertisment de la o margine la alta
Afişajul IPS cu rezoluţie Full HD, cu sticlă de la o margine la alta, trezeşte la viaţă fotografiile şi filmele ca la
cinematograf. Televizorul s-ar putea prăfui.1
Beneficii:
● Fii pregătit pentru imaginile strălucitoare şi clare, de calitate superioară, ale acestui afişaj FHD uimitor.4
● Reglaţi PC-ul în poziţia perfectă pentru dumneavoastră, beneficiind de stabilitatea şi flexibilitatea unui
suport reglabil în mai multe unghiuri.
● HP cu B&O Play îți oferă o experienţă audio autentică şi bogată, care te cufundă în profunzimea muzicii
şi divertismentului pentru a le simţi cu adevărat. Nu doar asculți... lași sistemul HP cu B&O Play să te
impresioneze.
● 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.

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 IPS, iluminat din fundal cu LED-uri, cu diagonală de 58,4 cm (23") (1920 x 1080)

Interfaţă reţea

LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat

Conectivitate wireless

Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (2x2) şi Bluetooth® 4.0

Video

Integrată: Placă grafică Intel HD 4400
1 HDMI

Sunet

B&O PLAY 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 5° în faţă până la 30° în spate

Porturi

4 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: N1Y46EA #AKE
Cod UPC/EAN: 889894950796

Greutate

8,07 kg; Împachetat: 11,19 kg

Dimensiuni

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

Culoarea produsului

Alb strălucitor

Ţara de origine

Fabricat în Republica Cehă

Garanţie

1 an 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.
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