Specifikace

HP All-in-One
22-3110nc
Počítač All-in-One pro potřeby všech členů rodiny
Pokud hledáte zařízení All-in-One
vyhovující potřebám celé rodiny, pak je
tento praktický počítač jasnou volbou.
Dostupná cena a bohaté portfolio
funkcí – není divu, že ho lidé milují.

Výkon, který potěší
Proč je značka HP jedničkou na trhu multifunkčních zařízení typu All-in-One? Protože celé rodině nabízí
dostatek výkonu pro streamování, studijní potřeby a velmi produktivní práci či zábavu.
Větší obraz
Vaše videa se budou vyjímat na této zářivé obrazovce s rozlišením Full HD1. A pokud byste potřebovali další
obrazovku, můžete se k ní připojit pomocí výstupního konektoru HDMI a zdvojnásobit zobrazovací plochu.
Kvalitní technika
Váš nákup může být zcela bez obav; všechny naše produkty podstupují přísné hardwarové testy, které jsou
zárukou, že si domů přinesete cenově dostupný, kvalitní produkt s dlouhou životností.
Funkce:
● Systém Windows 10 Home přichází. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows
– a ještě lépe.3
● Buďte připraveni na oslnivou podívanou a ostrý obraz na tomto úžasném displeji s rozlišením FHD.4
● Přidejte druhý monitor pro poutavější hraní her. Se dvěma monitory můžete zvýšit svou produktivitu,
zlepšit herní zážitky nebo usnadnit zpracovávání více úloh najednou.
● Při poslechu hudby, sledování videí a hraní her zažijete hluboké, bohaté podání basů a křišťálově čistý,
kvalitní zvuk jako na koncertě.

K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD). 3 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy
mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být
účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ. 4 K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve
vysokém rozlišení.
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Operační systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Čtyřjádrový procesor AMD A6-6310 APU s grafickou kartou Radeon R4 (1,8 GHz, 2 MB mezipaměti)
Rodina procesorů: Čtyřjádrový procesor AMD řady A

Paměť

Paměť 8 GB DDR3L-1600 SDRAM (2 x 4 GB); Slotů celkem: 2 sloty SODIMM

Ukládání informací

Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min; Tenká zapisovací jednotka disků DVD SuperMulti s vkládáním disků do zásuvky
Dropbox1

Monitor

54,6cm (21,5") displej s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením LED a antireflexní úpravou

Síťové rozhraní

Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000

Možnosti bezdrátového připojení

802.11b/g/n (1x1)

Video

Integrováno: Grafická karta AMD Radeon R4; 1 HDMI

Zvuk

Zvuk DTS Sound+ s dvěma 2wattovými reproduktory

Web kamera

Integrovaná webová kamera s mikrofonem

Dodané příslušenství

Černá klávesnice USB; Optická myš USB

Charakteristiky

Náklon: 10° dopředu a 25°stupňů dozadu

Porty

3 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; Čtečka paměťových karet 3 v 1

Napájení

Napájecí adaptér 90 W stř.

Software

Evernote

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™ 2

Další informace

P/N: L2L51EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889899942901

Hmotnost

8,27 kg; Balení: 9,46 kg

Rozměry

54,6 x 7,87 x 37,5 cm; Balení: 63,1 x 18,4 x 46,6 cm

Barva produktu

Bílá Blizzard

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější
informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

25 GB volného online úložiště po dobu 6 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je
vyžadováno přihlášení k odběru.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Bezdrátová
sluchátka HP
H7000
Bluetooth, bílá
G1Y51AA

Webkamera HP
HD 4310
H2W19AA

Reproduktorový
systém HP 2.0
S5000, bílý
K7S74AA

Po 3 roky možnost vyzvednutí a vrácení
UM917E
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