Folha de Dados

HP Pavilion All-In-One
23-q201np
Mais do que um PC. Uma peça chave.
Já é altura de pensar no desktop como
o dispositivo fino e elegante que este
pode ser. O aspeto distinto deste
All-in-One líder traz o design moderno
para o centro da sua casa e o seu
desempenho fiável da HP torna a
experiência igualmente inesquecível.

O fator uau
Com um suporte revestido a alumínio magnificamente concebido e um acabamento suave revestido a cor
pérola, este All-in-One leva o seu design interior para o nível seguinte.
Com energia para fazer mais
Um potente processador Intel® e grande capacidade de RAM fornecem um inebriante nível de energia para
criar projetos com fotos, fazer streams de programas e gerir a sua casa.
Entretenimento de margem a margem
A resolução Full HD com um ecrã IPS em vidro de margem a margem dá vida aos seus filmes e fotos de
uma forma cinematográfica. O seu televisor pode ficar com pó.1
HP Lounge, fique mais perto dos Artistas que adora.
Com acesso ilimitado a música e conteúdos exclusivos para clientes HP, não perca tempo a procurar: os
conteúdos vêm até si.2
Características:
● Chegou o Windows 10 Home. Alcance grandes feitos de forma confiante, com a sensação de
familiaridade do Windows, apenas melhorado.3
● Toque ou deslize no ecrã tátil intuitivo e de resposta rápida. Desfrute de entretenimento nítido e
expansivo no ecrã FHD de margem a margem. 4
● A HP com B&O Play permite uma experiência áudio rica e autêntica que o envolve de tal forma na sua
música e entretenimento que os consegue sentir verdadeiramente. Não oiça apenas... deixe-se
envolver pela HP com B&O Play.
● Adicione um segundo ecrã para uma experiência mais envolvente. Com dois monitores, pode aumentar
a sua produtividade, melhorar a sua experiência de jogo ou simplesmente executar várias tarefas ao
mesmo tempo mais facilmente.

É necessário dispor de conteúdo de alta definição (HD) para visualizar imagens de alta definição. 2 Acesso ilimitado ao portfólio da Universal Music durante 12 meses, gratuito para clientes HP. Requer acesso à Internet.
Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para
tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser
necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte http://www.microsoft.com. 4 Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens de alta definição.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processador

Intel® Core™ i5-6400T com placa gráfica Intel® HD 530 (2,2 GHz, até 2,8 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ de 6.ª geração i5

Chipset

Intel H110

Memória

SDRAM DDR3L-1600 de 8 GB (1 x 8 GB); Total de ranhuras: 2 SODIMM

Armazenamento

SATA 1 TB 7200 rpm; Gravador DVD SuperMulti de gaveta fina
Dropbox1

Ecrã

FHD IPS com retroiluminação LED e 10 pontos de toque de 58,4 cm (23 pol.) na diagonal (1920 x 1080)

Interface de rede

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada

Conectividade sem fios

Combo 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.0

Video

Integrado: Placa gráfica Intel® HD 530; 1 HDMI

Som

B&O PLAY com dois altifalantes de 2 W

Acessórios incluídos

Teclado sem fios branco; Rato óptico sem fios

Características

Inclinação: 5° para a frente a 30° para trás; Ecrã tátil

Portas

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 combo para auscultadores/microfone; Leitor de cartões de memória 3 em 1

Alimentação

Transformador de alimentação CA de 90 W

Apps HP

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix

Serviço e Suporte

McAfee LiveSafe™ 2

Informação adicional

P/N: N9C01EA #AB9
UPC/EAN code: 889899869222

Peso

8,07 kg; Embalado: 11,19 kg

Dimensões

56,8 x 19,3 x 45,1 cm; Embalado: 66,6 x 23,1 x 54,3 cm

Cor do Produto

Branco nevão

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver

País de Origem

Fabricado na República Checa

Garantia

Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos; Pode alargar a cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no
total; para obter mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia

25 GB de armazenamento online gratuito durante seis meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com.
Necessário serviço de Internet, não incluído. 2 Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a
subscrição.)
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Acessórios e serviços compatíveis*
* Não incluído.

Auscultador
Branco
Bluetooth sem
fios HP H7000
G1Y51AA

Webcam HP HD
4310
H2W19AA

Sistema de
altifalantes HP
2.1 S7000
Branco
K7S76AA

3 anos, recolha e devolução
UM918E
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