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יותר ממחשב .התקן שניתן להציג לראווה במרכז.
הגיע הזמן לחשוב על המחשב השולחני
כהתקן הדק והמלוטש שהוא בפועל .מראה
ייחודי זה של מחשב ה All-in-One-המוביל,
מעמיד את העיצוב האופנתי במרכז הבית,
וביצועי  HPהאמינים שלו הופכים את
החוויה לבלתי נשכחת.

היכולת להדהים

עם מעמד בציפוי אלומיניום וגימור רך בציפוי פנינה  -שתוכנן בצורה נפלאה ,מחשב  All-in-Oneזה מביא את עיצוב הפנים
שלך לשלב מתקדם.
הספק שמאפשר לבצע פעולות רבות יותר

מעבד ® Intelרב-עוצמה ושפע של זיכרון  RAMמספקים עוצמה מלהיבה ליצירת פרוייקטים של צילום ,להזרמה של
התוכניות העדכניות ביותר שלך ולניהול הבית שלך.
בידור מקצה לקצה

רזולוציית  HDמלא עם תצוגת  IPSשכולה זכוכית מקצה לקצה ,מעוררת לחיים את הסרטים והתמונות שלך בדרך קולנועית.
הטלוויזיה שלך עלולה להיות מאובקת1.
כולל:

●  Windows 10 Homeכבר כאן .התחושה המוכרת של  Windowsמאפשרת לך לעשות מעשים גדולים בבטחה ,טוב יותר
מאי פעם3.
● היה מוכן למראות מרהיבים ולתמונות חדות שמתקבלים באמצעות האיכות הבלתי נשכחת של צג מדהים זה באיכות
4.FHD

● כוונן את המחשב עד לקבלת ההתאמה המושלמת לצרכיך בעזרת היציבות והגמישות של מעמד המאפשר כמה זוויות.

●  HPו B&O Play-מספקים את חוויית השמע האותנטית והעשירה המאפשרת לך לצלול לתוך עולם מוחשי של מוזיקה
ובידור .אל תסתפק בהאזנה בלבד… אפשר ל HP-ול B&O Play-לרגש אותך.

] [1דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה 3 .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את
הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד .ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר
בכתובת  [4] .http://www.microsoft.comדרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגת תמונות בחדות גבוהה.
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מערכת הפעלה

Windows 10 Home 64

ערכת שבבים

Intel H110

אחסון

 SATA SSHDשל  5,400 ,1 TBסל"ד;  ;8 GBמודול מטמון ה Flash-מתוכנן להאיץ את תגובת המערכת ולא ניתן להשתמש בו כתוספת לקיבולת האחסון .לא ניתן להסיר
אותו ומשתמש אין גישה אליו ;.צורב Slim-tray SuperMulti DVD
Dropbox1

מעבד  Intel® Core™ i5-6400Tעם כרטיס גרפי  ,2.2 GHz) Intel® HD Graphics 530עד  ,2.8 GHzמטמון של  4 ,6 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ i5

מעבד

זיכרון  DDR3Lשל  ;(4 GB x 2) 8 GBמספר חריצים כולל :שני רכיבי SODIMM

זיכרון

מסך  IPSבחדות גבוהה מלאה בגודל  68.6ס"מ )" (27באלכסון עם תאורת  LEDאחורית )(1,080 x 1,920

תצוגה

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת

ממשק רשת

 (1x1) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.0-משולב

קישוריות אלחוט

בדיד 4 GB) AMD Radeon R7 360 :זיכרון  DDR3ייעודי( ,יציאת HDMI

וידיאו

 B&O PLAYעם רמקולים  2ואט

קול

אביזרים כלולים

מצלמת אינטרנט בתלת-ממד ™ ;Intel® RealSenseמקלדת אלחוטית בלבן; עכבר אופטי אלחוטי

יציאות

 4יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; קורא כרטיס זיכרון  3ב1-

הטיה 5° :קדימה עד  30°אחורה

תכונות

מתאם מתח  ACשל  150וואט

מתח

Evernote

תוכנה

McAfee LiveSafe™ 2

תמיכה ושירות

P/N: T1J94EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894885012

מידע נוסף

 11.24ק"ג; ארוז 15.27 :ק"ג

משקל

ממדים

 66.7 x 20.5 x 49.5ס"מ; ארוז 77 x 29 x 61.7 :ס"מ

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;

מדינת מקור

מיוצר ברפובליקה הצ'כית

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך שישה חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

אוזניות אלחוטיות  ,HP H7000 Bluetoothבלבן
G1Y51AA

מצלמת אינטרנט HP HD4310 Webcam
H2W19AA
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מערכת רמקולים HP 2.1
 S7000בלבן
K7S76AA

