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Bilgisayardan fazlası. Bir sanat eseri.
Masaüstü bilgisayarın şık ve ince bir
aygıt olabileceğini düşünmenin zamanı
geldi. Bu önde gelen All-in-One sahip
olduğu ayırt edici görünüm sayesinde
modaya uygun tasarımı evinize getirir
ve güvenilir HP performansıyla
unutulmaz bir deneyim yaşamanızı
sağlar.

Etkileyici
Şık bir tasarıma sahip alüminyum kaplamalı ayak ve pürüzsüz parlak yüzey sayesinde bu All-in-One iç
mekan tasarımını bir üst düzeye çıkarır.
Daha fazlasını yapma gücü
Güçlü Intel® işlemci ve yüksek RAM ile fotoğraf projeleri oluştururken, en son programları indirirken ve
evinizi yönetirken heyecan verici düzeyde güç elde edersiniz.
Kenardan kenara eğlence
Full HD çözünürlük ile kenardan kenara cam IPS ekran, film ve fotoğraflarınızı sinema kalitesinde canlılık
verir. Artık TV'niz tozlanacak.1
Özellikler:
● Elinizi uzatın ve hassas, kullanımı kolay dokunmatik ekrana dokunun ve parmağınızı kaydırın. Kenardan
kenara FHD ekranında kristal netliğinde eğlencenin keyfini çıkarın.4
● HP, B&O Play ile birlikte müzik ve eğlencenin sizi sarmasını sağlayarak gerçekten hissettiğiniz zengin ve
yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunar. Sadece dinlemekle kalmayın... B&O Play ile birlikte HP'nin size
dokunmasına izin verin.
● Daha sürükleyici bir bilişim deneyimi için ikinci veya üçüncü bir ekran ekleyin. Çift monitörle verimliliğinizi
artırın, oyun deneyiminizi geliştirin veya sadece çoklu görevleri kolaylaştırın.
● Ekranlara, yazıcılara, aygıtlara ve daha kolay bağlanın.
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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

8 GB DDR3L (1 x 8 GB); Toplam yuva: 2 SODIMM

Bilgi Depolama

1 TB 7200 rpm SATA; İnce Tepsili SuperMulti DVD Yazıcı

Ekran

58,4 cm (23 inç) diyagonal FHD IPS 10 noktadan dokunma özellikli arkadan aydınlatmalı LED ekran (1920 x 1080)

Ağ arabirimi

Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Kablosuz bağlantı

802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.0 birleşimi

Video

Bağımsız: AMD Radeon R7 A360 (4 GB DDR3 ayrılmış), 1 HDMI

Ses

Çift 2 W hoparlörlü B&O PLAY

Web kamerası

Tümleşik web kamerası, mikrofonlu

Eklenen aksesuarlar

Beyaz kablosuz klavye; Kablosuz optik fare

Özellikler

Eğim Açısı: 5° öne, 30° arkaya; Dokunmatik ekran

Bağlantı Noktaları

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

Güç

120 W AC güç adaptörü

Ek bilgiler

P/N: V2E92EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899067307

Ağırlık

8,07 kg; Paketli: 11,19 kg

Boyutlar

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

Ürün rengi

Kar beyazı

Menşei Ülke

Çek Cumhuriyeti'nde üretilmiştir

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 HD 4310
Web Kamerası
H2W19AA

HP 2.1 Beyaz
S7000 Hoparlör
Sistemi
K7S76AA

3 yıllık bayiye iade
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