Veri sayfası

HP All-in-One
20-c000nt
Yeniden tasarlandı. Güvenilir. Sizin için çalışmaya hazır.
Ailenizle birlikte ister internette
gezinmek, ister veri akışı yapmak veya
büyük bir ödevin üstesinden gelmek
isteyin, bu bütçe dostu All-in-One
bilgisayar herkese ihtiyacı olanı
sunacak şekilde yeniden
tasarlanmıştır. Yepyeni görünüşü ve
güvenli, güvenilir performansı, bu
bilgisayarı oturma odanız için
vazgeçilmez kılar.

Her gün güçlü
En yeni işlemciler1, bol depolama alanı ve 49,53 cm (19,5”) diyagonal IPS ekran içeriklerinize güç katar ve
tüm aile için mükemmel bir görüntü kalitesi sunar. Artık herkes hız kaybetmeden bağlantı kurabilir.
Herkesin güvenebileceği kalite
100'den fazla teste2 tabi tutulan HP All-in-One bilgisayarınıza ödevler, okul projeleri ve gün boyu süren film
gösterimleri için güvenebilirsiniz.
Karakter sahibi
Tarz sahibi dalgalı desene ve yükseltilmiş yeni bir ayağa sahip olarak baştan tasarlanan bu All-in-One
bilgisayar, evinizin dekorasyonuna mükemmel uyum sağlar.
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
HP müşterileri için müzik ve özel içeriklere sınırsız erişim sayesinde içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.17

Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. 2 HP Toplam Test Süreci ile elde edilen sonuçlar, bu test koşulları altında gelecek performansın garantisi değildir. HP Toplam Test
Süreci test koşullarında görülen hasarlar veya kaza sonucu gerçekleşen tüm hasarlar için isteğe bağlı HP Beklenmeyen Hasar Koruması Care Pack'i gerekir. 17 HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay boyunca
ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Işlemci

Intel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz, 3 MB önbellek, 2 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 6. Nesil Intel® Core™ i3 işlemci

Bellek

4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB); Toplam yuva: 1 SODIMM

Bilgi Depolama

1 TB 7200 rpm SATA; Ultra İnce Tepsili SuperMulti DVD yazıcı
Dropbox1

Ekran

49,53 cm (19,5") diyagonal HD+ yansımasız WLED arkadan aydınlatmalı (1600 x 900)

Ağ arabirimi

Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Kablosuz bağlantı

802.11b/g/n (1x1) ve Bluetooth® 4.0 kombinasyonu

Video

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 520; 1 HDMI 1.4 çıkışı

Ses

DTS Studio Sound™

Web kamerası

Çift dizi dijital mikrofonlu HP Web Kamerası

Eklenen aksesuarlar

Beyaz USB klavye; USB optik fare

Bağlantı Noktaları

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

Güç

65 W AC güç adaptörü

HP uygulamaları

HP Lounge

Yazılım

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™ 2

Ek bilgiler

P/N: W3C46EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899869031

Ağırlık

4,4 kg; Paketli: 6,92 kg

Boyutlar

49,5 x 18,4 x 37 cm; Paketli: 59,4 x 22,7 x 47,6 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 12 ay boyunca 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 HD 4310
Web Kamerası
H2W19AA

HP 2.1 Beyaz
S7000 Hoparlör
Sistemi
K7S76AA

HP H3100
Kablolu Beyaz
Fare
T3U78AA

3 yıllık bayiye iade
UK183E
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