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HP All-in-One
22-3109nt
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.
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
HP müşterileri için müzik ve özel içeriklere sınırsız erişim sayesinde içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.2
Özellikler:
● Windows 10 Home burada. Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da harika işler
başarın.3
● Kullanımı kolay dokunmatik bir ekrana sahip olan All-in-One ile daha fazlasını yapın ve etkileyici FHD
ekranla unutulmaz bir görüntü kalitesi elde edin.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.

Yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için yüksek çözünürlükte (HD) içerik gereklidir. 2 12 ay boyunca Universal Müzik Portföyü'ne sınırsız erişim. Internet erişimi gereklidir. 3 Tüm özellikler, tüm Windows
sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10
otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com. 4 Yüksek çözünürlüklü görüntüleri
görüntülemek için yüksek çözünürlüklü (HD) içerik gereklidir.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

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
Dropbox1

Ekran

54,6 cm (21,5") diyagonal FHD 10 noktadan dokunma özellikli arkadan aydınlatmalı LED ekran (1920 x 1080)

Ağ arabirimi

Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Kablosuz bağlantı

802.11b/g/n (1x1)

Video

Bağımsız: AMD Radeon R5 A330 (2 GB DDR3 ayrılmış), 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; Dokunmatik ekran

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

HP uygulamaları

HP Lounge

Yazılım

Evernote

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™ 2

Ek bilgiler

P/N: V2F00EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899059531

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

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı

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.

Kayıt tarihinden itibaren altı ay için 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret
edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
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Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP H7000
Beyaz
Bluetooth
Kablosuz
Kulaklık Seti
G1Y51AA

HP HD 4310
Web Kamerası
H2W19AA

HP 2.0 Beyaz
S5000 Hoparlör
Sistemi
K7S74AA

3 yıllık bayiye iade
UK183E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bazı özellikler, tüm Windows baskı veya sürümlerinde
bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrıca satılan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir.
Bkz. http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows ve Windows Logosu, Microsoft Corporation'ın ABD'deki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, ilgili sahibinin ticari
markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans ile kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY STAR,
ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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