Fişă tehnică

HP All-in-One
22-b030nq
Reproiectat. Fiabil. Pregătit pentru dvs.
Indiferent dacă cineva din familie
doreşte să navigheze, să transmită
sau să lucreze la un proiect important,
acest All-in-One accesibil a fost
reconceput pentru a da fiecăruia ce
are nevoie. Aspectul cu totul nou şi
performanţele fiabile, de încredere fac
din acest produs piesa de rezistenţă
din camera de zi.

Energie pentru fiecare zi
Cele mai recente procesoare1, spaţiul vast de stocare şi un afişaj cu diagonală de 54,6 cm (21,5”) vă
gestionează conţinutul şi oferă întregii familii imagini minunate. Acum, oricine se poate conecta fără a
încetini.
Calitatea pe care poate conta oricine
Cu peste 100 de teste2, puteţi conta pe HP All-in-One pentru orice activităţi din familie – teme de casă,
proiecte pentru şcoală şi filme la orice oră din zi.
Un plus de personalitate
Complet reconceput cu un model elegant cu ondulaţii şi cu un suport nou, elevat, acest All-in-One arată
excelent, alături de decorul de acasă.
Beneficii:
● Unghiul de vizualizare foarte larg şi imaginile minunate se întâlnesc numai la afişajul IPS FHD, iar ecranul
tactil vă permite să navigaţi simplu, cu un deget, prin conţinutul PC-ului HP.
● Mai rapide, mai silenţioase şi cu mai multe caracteristici, procesoarele Intel® Core™ din a 6-a generaţie
îmbunătăţesc experienţa de calcul ca niciodată până acum.
● Placa grafică Intel® asigură o experienţă excelentă pentru divertisment, jocuri şi multe altele.
● Vedeţi filme de pe DVD utilizând unitatea optică integrată opţională – sau scrieţi propriile materiale
multimedia.

Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa
şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. 2 Testarea prin HP Total Test Process nu este o garanţie a performanţelor viitoare în aceste condiţii de
testare. Acoperirea daunelor în condiţii de testare HP Total Test Process sau de deteriorare accidentală necesită un serviciu opţional HP Care Pack de protecţie împotriva deteriorării accidentale.
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Sistem de operare

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Core™ i3-6100U (2,3 GHz, cache de 3 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i3 din a 6-a generaţie

Memorie

SDRAM DDR4-2133 de 4 GB (1 x 4 GB); Număr total de sloturi: 2 DIMM

Stocare

1 TB 7200 rpm SATA; Inscriptor SuperMulti DVD ultra-subţire cu încărcare în tavă

Ecran

IPS FHD iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală 54,6 cm (21,5") (1920 x 1080)

Interfaţă reţea

LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat

Conectivitate wireless

Combinaţie 802.11b/g/n (1x1) şi Bluetooth® 4.0

Video

Integrată: Intel® HD Graphics 520; 1 ieşire HDMI 1.4

Sunet

DTS Studio Sound™

Cameră web

Cameră Web HP cu microfon digital dual-array

Accesorii incluse

Tastatură albă USB; Mouse optic USB

Porturi

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 port combinat căşti/microfon; Cititor pentru carduri de memorie 3-în-1

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 65 W

Informaţii suplimentare

număr produs: X0W94EA #ACB
Cod UPC/EAN: 190780273708

Greutate

5,53 kg; Împachetat: 7,37 kg

Dimensiuni

53,9 x 18,4 x 39,7 cm

Culoarea produsului

Alb ca zăpada

Garanţie

2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un
total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Cameră Web HP
HD 4310
H2W19AA

Sistem de
difuzoare HP
2.1 S7000, alb
K7S76AA

Căşti cu cablu
HP H3100, albe
T3U78AA

3 ani - returnare la depozit
U4810E

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă. Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de
funcţionalitatea sistemului Windows, sistemele pot necesita upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows
10 este actualizat automat, această caracteristică fiind activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, cu timpul, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări.
Consultă http://www.microsoft.com.
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