Záznamový list

HP All-in-One
22-b031nc
Prepracovaný. Spoľahlivý. Pripravený pre vás.
Bez ohľadu na to, či chcú členovia
vašej rodiny surfovať na webe,
streamovať obsah alebo zvládnuť
ďalšiu veľkú domácu úlohu, tento
cenovo dostupný počítač All-in-One
bol prepracovaný tak, aby každý získal
to, čo potrebuje. Úplný nový dizajn a
spoľahlivý a dôveryhodný výkon robia
z tohto počítača dokonalý doplnok do
obývačky.

Výkon na každý deň
Najnovšie procesory1, obrovský úložný priestor a displej s uhlopriečkou 54,6 cm (21,5") vám poskytujú
vysoký výkon pri práci s obsahom a celej rodine prinášajú úžasný obraz. Každý sa teraz môže pripojiť bez
zbytočného spomalenia.
Kvalita, na ktorú sa môže každý spoľahnúť
Vďaka viac ako 100 testom2 sa môžete spoľahnúť na to, že počítač HP All-in-One pomôže členom vašej
rodiny s každou domácou úlohou, školským projektom či celodenným sledovaním filmov.
Dokonalá osobnosť
Tento počítač All-in-One má úplne prepracovaný dizajn so štýlovým vlnitým vzorom a novým vyvýšeným
stojanom, vďaka čomu sa dokonale hodí k zariadeniu vašej domácnosti.
Funkcie:
● Windows 10 je tu. Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí systému Windows – len
efektívnejšie.
● Nádherný obraz s mimoriadne širokým pozorovacím uhlom nájdete len na displeji IPS s rozlíšením FHD,
zatiaľ čo dotyková obrazovka vám umožňuje jednoducho ovládač počítač HP pomocou prsta.
● Grafická karta Intel® poskytuje skvelý zážitok pri zábave, hraní hier a iných činnostiach.
● Sledujte filmy na diskoch DVD pomocou voliteľnej integrovanej optickej mechaniky – alebo napaľujte
svoje vlastné médiá.

Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. 2 Výsledky testovania HP Total Test Process nie sú zárukou budúceho výkonu v daných testovacích podmienkach.
Poškodenie v podmienkach testovania HP Total Test Process alebo akékoľvek neúmyselné poškodenie vyžaduje voliteľný balík HP Accidental Damage Protection Care Pack. 1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých
vydaniach alebo verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo
aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu
vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com. 2 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD je potrebný obsah s rozlíšením Full HD. 3 Skutočné rýchlosti sa môžu líšiť. Nekopírujte materiály
chránené autorskými právami.
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Pentium® J3710 (1,6 GHz, max. 2,64 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 4 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Pentium®

Pamäť

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Celkový počet zásuviek: 2 DIMM

Ukladacie zariadenia

1 TB 7200 ot./min. SATA; Napaľovačka SuperMulti DVD s ultratenkým podávačom
Úložisko Dropbox1

Obrazovka

Displej IPS s uhlopriečkou 54,6 cm (21,5"), podsvietením WLED a rozlíšením FHD (1920 x 1080)

Sieťové rozhranie

Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000

Bezdrôtové pripojenie

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

Video

Integrovaný: Grafická karta Intel® HD; 1 port HDMI-out 1.4

Zvuk

DTS Studio Sound™

Webová kamera

Kamera HP s duálnym digitálnym mikrofónom

Dodávané príslušenstvo

Biela klávesnica USB; Optická myš USB

Porty

2 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; Čítačka pamäťových kariet 3 v 1

Napájanie

Sieťový adaptér AC 65 W

Softvér

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; 1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft® Office 365

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2

Ďalšie informácie

P/N: Y0Y63EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780502488

Hmotnosť

5,53 kg; Balené: 7,37 kg

Rozmery

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

Farba produktu

Snehová biela

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver

Záruka

2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3
roky; ďalšie informácie získate od predajcu spoločnosti HP.

25 GB online úložisko zdarma na 12 mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na stránke www.dropbox.com. Vyžaduje sa služba pripojenia na
internet, ktorá nie je súčasťou dodávky. 2 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)
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Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

HP HD 4310
Webcam
H2W19AA

Systém
reproduktorov
HP 2.1 White
S7000
K7S76AA

Biele káblové
slúchadlá HP
H3100
T3U78AA

3 roky, vyzdvihnutie a vrátenie
UM917E

Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými
produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani
redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA.
Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom
príslušných vlastníkov. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu
systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje
automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie
požiadavky. Navštívte webovú lokalitu http://www.microsoft.com.

