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מעוצב מחדש .אמין .מוכן עבורך.
בין אם המשפחה שלך רוצה לגלוש ,להזרים
תוכן או להתמודד עם המטלה הגדולה הבאה,
התקן  All-in-Oneזה במחיר הידידותי
לתקציב עוצב מחדש כדי להעניק לכל אחד
את מה שהוא זקוק לו .מראה חדש לגמרי
וביצועים אמינים ומהימנים הופכים אותו
לפתרון המושלם לסלון.

מתאים לשימוש יומיומי

המעבדים המתקדמים ביותר ,1שפע של מקום אחסון ותצוגה בגודל  60.45ס"מ )" (23.8באלכסון מספקים עוצמה לתוכן
שלך ומעניקים לכל המשפחה תצוגה מרשימה .כעת כל אחד יכול להתחבר מבלי להאט את הקצב.
איכות שניתן לסמוך עליה

עם למעלה מ -100בדיקות ,2באפשרותך לסמוך על התקן  HP All-in-Oneשלך שיסייע למשפחה שלך לבצע את מטלות
שיעורי הבית ,הפרוייקטים לבית הספר ולצפות ברצף בסרטים.
נגיעה של אישיות

התקן  All-in-Oneזה ,בעל העיצוב המחודש עם תבנית גלים מסוגננת ומעמד חדש ומשופר ,משתלב נפלא בעיצוב הביתי
שלך.
כולל:

●  Windows 10כבר כאן .התחושה המוכרת של  Windowsמאפשרת לך לעשות מעשים גדולים בבטחה ,טוב יותר מאי פעם.
● מחשב  HPזה מספק את המהירות הנחוצה לך כדי לבצע משימות .עם המעבדים המובילים בתעשייה לעולם לא תצטרך
לדאוג עוד לאספקת מתח.

● שפר כמעט כל משימה שאתה מבצע בעזרת גרפיקה בדידה רבת-עוצמה של  GPUמסוג  .AMD Radeon™ R5בין שמדובר
במשחק או בעריכה ,כרטיס גרפי עוצמתי זה מספק ביצועים מדהימים.
● צפה בסרטי  DVDבאמצעות הכונן האופטי המשולב האופציונלי—או כתוב מדיה משלך.

] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה 2 .בדיקת  HP Total Test Processאינה ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם תחת תנאי בדיקת  HP Total Test Processאו כל נזק מקרי מחייבים חבילת טיפול אופציונלית מסוג HP Accidental Damage Protection
 Care Pack. 3לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  WindowsבמלואהWindows 10 .
מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד .ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת  4 .http://www.microsoft.comהמהירויות
בפועל עשויות להשתנות .אין להעתיק חומרים המוגנים בזכויות יוצרים.
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Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

 ,2.2 GHz) AMD Quad-Core A8-7410 APUעד  ,2.5 GHzמטמון של (2 MB
משפחת מעבדים :מעבד AMD Quad-Core A Series

מעבד

זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMבנפח  ;(1 x 8 GB) 8 GBמספר חריצים כולל :רכיב SODIMM

זיכרון

 SATA SSHDשל  5,400 ,1 TBסל"ד;  ;8 GBמודול מטמון ה Flash-מתוכנן להאיץ את תגובת המערכת ולא ניתן להשתמש בו כתוספת לקיבולת האחסון .לא ניתן להסיר
אותו ומשתמש אין גישה אליו ;.צורב Ultra Slim-tray SuperMulti DVD
Dropbox1

אחסון

מסך מגע  FHD IPSעם תאורת  WLEDאחורית בגודל  60.45ס"מ )" (23.8באלכסון )(1920 x 1080

תצוגה

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת

ממשק רשת

 (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב

קישוריות אלחוט

משולב :כרטיס גרפי AMD Radeon R5 Graphics
יציאת HDMI 1.4

וידיאו

שמע ™DTS Studio Sound

קול

מצלמת אינטרנט של  HPעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול; מקלדת אלחוטית בלבן; עכבר אופטי אלחוטי

אביזרים כלולים

 2יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; קורא כרטיס זיכרון  3ב1-

יציאות

מתאם מתח  ACשל  65וואט

מתח

 ;CyberLink PowerDirectorנגן מדיה  ;CyberLink Powerגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365

תוכנה

McAfee LiveSafe™ 2

תמיכה ושירות

P/N: X1B21EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190780356791

מידע נוסף

 6.46ק"ג; ארוז 8.67 :ק"ג

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

 58.3 x 19.6 x 42.3ס"מ

בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

מצלמת אינטרנט HP HD4310 Webcam
H2W19AA

מערכת רמקולים  HP 2.1 S7000בלבן
K7S76AA

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. .המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור
מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות
טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה ,Windows ,Microsoft .והסמל של  Windowsהם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של  Bluetooth .Microsoft Corporationהוא סימן מסחרי
השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  Hewlett-Packard Companyבמסגרת רישיון Intel .ו Core-הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב ובמדינות/אזורים אחריםENERGY STAR .
הוא סימן רשום בבעלות ממשלת ארה"ב .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן
שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן
אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
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