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Újratervezett. Megbízható. Használatra kész.
Akár internetezni vagy filmet nézni
szeretne családja, netán a következő
fontos házi feladatot elkészíteni, ez a
pénztárcabarát All-in-One készülék
arra lett tervezve, hogy minden igényt
kielégítsen. A vadonatúj
megjelenésnek és a megbízható,
bizonyított teljesítménynek
köszönhetően a nappali központi
eleme lehet.

Mindennap kiváló teljesítmény
A legújabb processzorok1, a nagyméretű tárhely és a 60,45 cm (23,8 hüvelyk) képátlójú IPS kijelző életre
kelti a tartalmakat és az egész családnak lenyűgöző élményt nyújt. A család minden tagja csatlakozhat – a
sebesség csökkenése nélkül.
Megbízható minőség
Az egész család bátran támaszkodhat a több mint 100 teszten2 megfelelt HP All-in-One készülékre a házi
feladatok, az iskolai projektek és az esti filmnézés során is.
Népszerű megjelenés
A teljesen újratervezett, stílusos fodrozott mintával díszített és új, megemelt állvánnyal ellátott All-in-One
nagyszerű kiegészítője lehet otthonának.
Szolgáltatások:
● A Windows 10 megérkezett. Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most még
könnyebben.
● Gyorsabb, csendesebb és több szolgáltatással rendelkezik: az Intel® Core™ processzorok 6. generációja
egyedülálló felhasználói élményt biztosít.
● Az Intel® grafikus vezérlő a szórakoztató tartalmakhoz, a játékhoz és egyéb tevékenységekhez is
nagyszerű felhasználói élményt biztosít.
● Az opcionális beépített optikai meghajtóval DVD-filmeket nézhet vagy saját médiatartalmat is készíthet.

1A

többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az
órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. 2A HP Total Test Process tesztelés nem szavatolja a jövőbeli teljesítményt ezen tesztelési feltételek
mellett. A HP Total Test Process tesztkörülményei alatt bekövetkező vagy bármilyen véletlen sérülés esetén a HP baleseti kár elleni opcionális Care Pack csomagja szükséges. 3 Nem minden szolgáltatás érhető el a
Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvert és/vagy
BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További
információ: http://www.microsoft.com. 4A tényleges sebesség eltérő lehet. A szerzői jog által védett anyagok másolása tilos.
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Operációs rendszer

Windows 10 Home 64

Processzor

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, akár 2,8 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag)
Processzorcsalád: 6. generációs Intel® Core™ i5 processzor

Memória

4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB); Bővítőhelyek száma: 2 DIMM

Adattárolás

1 TB-os, 7200 f/p SATA; Ultravékony tálcás SuperMulti DVD-író
Dropbox1

Képernyő

60,45 cm (23,8 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS WLED-es hátsó megvilágítású (1920 x 1080)

Hálózati csatoló

Integrált 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Vezeték nélküli adatátvitel

Kombinált 802.11b/g/n (1x1) és Bluetooth® 4.0

Megjelenítőeszköz

Különálló: NVIDIA® GeForce® 920A (2 GB dedikált DDR3), 1 HDMI 1.4-kimenet

Hang

DTS Studio Sound™

Webkamera

HP webkamera digitális kétcsatornás mikrofonnal

Mellékelt tartozékok

Vezeték nélküli fehér billentyűzet; Vezeték nélküli optikai egér

Portok

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 3 az 1-ben memóriakártya-olvasó

Áramellátás

90 W-os váltóáramú tápegység

Szoftver

CyberLink PowerDirector; Cyberlink Power Media Player; 1 hónapos próbaidőszak a Microsoft® Office 365 új felhasználóinak

Terméktámogatás

McAfee LiveSafe™ 2

További információ

Termékszám: X0Z89EA #AKC
UPC/EAN-kód: 190780314005

Súly

6,46 kg; Csomagolva: 8,67 kg

Méretek

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

Termékszín

Hófehér

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés

Garancia

2 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés, illetve az el- és visszaszállítás; A termékre vonatkozó garancia
összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
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GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 12 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre.
Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. 2 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a
későbbiekben előfizetés szükséges.)

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.

HP HD 4310
webkamera
H2W19AA

HP 2.1 fehér
S7000
hangszórórendsz
er
K7S76AA

3 éves el- és
visszaszállítás
U4812E

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A
Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel és a Core az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett
és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig
engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ:
http://www.microsoft.com.

