Specifikace

HP All-in-One
24-g010nc
Přepracovaný. Spolehlivý. Připraven pro vás.
Ať už vaše rodina potřebuje prohlížet
webové stránky, streamovat digitální
obsah nebo plnit potřebné úkoly, tento
cenově příznivý počítač All-in-One byl
kompletně přepracován, aby každému
nabídnul přesně to, co očekává. Zcela
nový vzhled a spolehlivý, důvěryhodný
výkon z něj činí skvělého společníka,
třeba i do obýváku.

Skvělá výbava pro každodenní použití
Nejnovější procesory1, spousta úložného místa a 60,45cm (23,8”) monitor s technologií IPS vám umožní
zpracovávat digitální obsah a poskytnou celé rodině úžasný výhled. Každému se nepodaří připojit, aniž by
nezaznamenal zpomalení.
Kvalita, na kterou se může každý spolehnout
Počítač HP All-in-One absolvoval více než 100 testů2, aby se na něj mohla celá rodina spolehnout při plnění
domácích úkolů, školních projektů a celodenního sledování filmů.
Nádech osobitosti
Tento počítač All-in-One s kompletně přepracovaným designem, stylově vlnitým vzorem a novým,
zvýšeným podstavcem bude skvělým dekorativním doplňkem vaší domácnosti.

Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v
závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. 2 Výsledky komplexního testování HP nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Poškození na základě
podmínek komplexního testování HP a náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.
1

Specifikace

HP All-in-One
24-g010nc

Operační systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, max. 2,8 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5 6. generace

Paměť

Paměť 8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Slotů celkem: 2 sloty SODIMM

Ukládání informací

Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min; Zapisovací jednotka Ultra Slim-tray SuperMulti DVD
Dropbox1

Monitor

60,45cm (23,8") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) a podsvícením WLED

Síťové rozhraní

Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000

Možnosti bezdrátového připojení

Kombinované rozhraní 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth® 4.0

Video

Integrováno: Intel® HD Graphics; 1 výstupní port HDMI 1.4

Zvuk

DTS Studio Sound™

Web kamera

Webová kamera HP se dvěma digitálními mikrofony

Dodané příslušenství

Bílá klávesnice USB; Optická myš USB

Porty

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

Napájení

Napájecí adaptér 65 W stř.

Software

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; 1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft Office 365

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™ 2

Další informace

P/N: W3C69EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780085561

Hmotnost

6,46 kg; Balení: 8,67 kg

Rozměry

58,3 x 19,6 x 42,3 cm

Barva produktu

Sněhově bílá

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Záruka

Omezená záruka jeden rok 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 12 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.

Webkamera HP
HD 4310
H2W19AA

Reproduktorový
systém HP 2.1
S7000, bílý
K7S76AA

Bílá kabelová
sluchátka HP
H3100
T3U78AA

Po 3 roky možnost vyzvednutí a vrácení
UM917E

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez
předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Microsoft,
Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou
společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je
registrovaná ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. 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. Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.

