Záznamový list

HP All-in-One
22-3110nc
Všetko-v-jednom pre všetko, čo vaša rodina potrebuje
Ak hľadáte počítač typu All-in-One,
ktorý bude vyhovovať všetkým členom
vašej rodiny, tento efektívny a
elegantný počítač bude pri hlasovaní
jasným favoritom. Je cenovo dostupný
a má množstvo funkcií. Niet divu, že sa
páči každému.

Výkon, ktorý vás poteší
Prečo je HP poprednou značkou počítačov All-in-One? Pretože tieto počítače sú dosť výkonné na to, aby
celá vaša rodina mohla streamovať, študovať a zostať produktívna.
Rozšírte svoj pohľad
Vaše videá budú na tomto brilantnom displeji Full HD1 ako živé. A ak potrebujete ďalšiu obrazovku, môžete
ju jednoducho pripojiť k výstupu HDMI a zdvojnásobiť tak svoju pracovnú plochu.
Kvalitné vyhotovenie
Chceme, aby ste nakupovali s dôverou. Všetky naše produkty preto podstupujú prísne hardvérové testy,
ktoré sú zárukou, že si domov prinesiete cenovo dostupnú a trvácnu kvalitu.
Funkcie:
● Windows 10 Home je tu. Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí Windows – len
efektívnejšie.3
● Pripravte sa na dokonalý a ostrý obraz s nezabudnuteľnou kvalitou tohto úchvatného displeja s
rozlíšením FHD.4
● Pridajte druhý displej pre plnší zážitok z práce s počítačom. Pomocou dvoch monitorov, môžete zvýšiť
svoju produktivitu, zlepšiť svoj zážitok z hier, alebo jednoducho uľahčujú multitasking.
● Vychutnávajte si hlboké a bohaté basy a krištáľový zvuk v koncertnej kvalite bez ohľadu na to, či
počúvate hudbu, sledujete videá alebo hráte hry.

Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD). 3 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie
funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje
automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte lokalitu
http://www.microsoft.com. 4 Na zobrazenie obrazu vo vysokom rozlíšení je potrebný obsah s vysokým rozlíšením (HD).
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Štvorjadrový procesor AMD A6-6310 APU s grafikou Radeon R4 (1,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB)
Skupina procesora: Štvorjadrový procesor AMD radu A

Pamäť

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (2 x 4 GB); Celkový počet zásuviek: 2 SODIMM

Ukladacie zariadenia

1 TB 7200 ot./min. SATA; Napaľovačka SuperMulti DVD do tenkej zásuvky
Úložisko Dropbox1

Obrazovka

Antireflexný displej s uhlopriečkou 54,6 cm (21,5"), podsvietením LED a rozlíšením FHD (1 920 x 1 080)

Sieťové rozhranie

Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000

Bezdrôtové pripojenie

802.11b/g/n (1x1)

Video

Integrovaný: Grafická karta AMD Radeon R4; 1 HDMI

Zvuk

Zvuková technológia DTS Sound+ s dvoma 2 W reproduktormi

Webová kamera

Integrovaná webkamera s mikrofónom

Dodávané príslušenstvo

Čierna klávesnica USB; Optická myš USB

Funkcie

Náklon: 10° dopredu až 25° dozadu

Porty

3 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x kombinovaný konektor slúchadlá/mikrofón; Čítačka pamäťových kariet 3 v 1

Napájanie

Sieťový adaptér AC 90 W

Softvér

Evernote

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2

Ďalšie informácie

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

Hmotnosť

8,27 kg; Balené: 9,46 kg

Rozmery

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

Farba produktu

Biela

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver

Záruka

2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3
roky; ďalšie informácie získate od predajcu spoločnosti HP.

25 GB online úložisko zdarma na šesť mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na webovej stránke www.dropbox.com. Vyžadujú sa internetové
služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. 2 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)
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Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

HP H7000
White Bluetooth
Wireless
Headset
G1Y51AA

HP HD 4310
Webcam
H2W19AA

Systém
reproduktorov
HP 2.0 White
S5000
K7S74AA

3 roky, vyzdvihnutie a vrátenie
UM917E
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