Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion All-in-One PC 27-a100nv
Πάντα το κέντρο της προσοχής
Συγκεντρωθείτε γύρω του και απολαύστε τη δύναμη του νέου πυρήνα της οικογένειάς σας. Το HP Pavilion All-in-One
φέρνει το στυλ και την απόδοση στο επίκεντρο του σπιτιού σας. Από τη ροή μέσων μέχρι τις σχολικές εργασίες, αυτός
ο υπολογιστής θα αιχμαλωτίσει την προσοχή της οικογένειάς σας.

Ατέλειωτα συναρπαστικός

Με έναν κορυφαίο στον κλάδο,
ισχυρό επεξεργαστή1 και μνήμη RAM
έως 16 GB, η οικογένειά σας
απολαμβάνει περιήγηση, ροή
δεδομένων, εργασία και διασκέδαση,
με όλη την ισχύ που χρειάζεται.

Ψυχαγωγία που ξεχωρίζει

Με την εξαιρετική, σχεδόν ενιαία
οθόνη IPS Full HD2 και τα δύο
μπροστινά ηχεία HP, με
προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ήχου
από το B&O PLAY, η οικογένειά σας
μπορεί να απολαύσει μια
καθηλωτική εμπειρία ψυχαγωγίας.

Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την
τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. 2 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται
περιεχόμενο FHD.
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Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Core™ i5-6400T (2,2 GHz, έως 2,8 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 6ης γενιάς
Chipset
Intel H170
Μνήµη
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 SODIMM
Αποθήκευση
128 GB SATA SSD
1 TB 7.200 rpm SATA
μονάδα εγγραφής SuperMulti DVD
Dropbox1
Γραφικά
Ξεχωριστά: NVIDIA® GeForce® 930A (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB);
Ήχος
B&O PLAY
Οθόνη
Αντιθαμβωτική οθόνη FHD IPS 68,6 cm (27") με οπισθοφωτισμό WLED (1.920 x
1.080)
Τροφοδοσία Ισχύος
Τροφοδοτικό AC PFC 150 W
_

Συνδεσιμότητα

Διασύνδεση δικτύου
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (1x1) και Bluetooth® 4.2 M.2
Θύρες
2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 USB 3.0 Type-C™, 1 σύνθετη υποδοχή
ακουστικών/μικροφώνου
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 3 σε 1
Υποδοχές βίντεο
1 έξοδος HDMI 1.4

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Λευκό
_

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP JumpStart
Λογισμικό
1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 2
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: Y1B96EA #AB7
UPC/EAN code: 190780545904
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
10,29 kg; Συσκευασμένο: 13,29 kg
Διαστάσεις
30,7 x 10 x 27,5 cm; Συσκευασμένο: 76 x 25,5 x 60,3 cm
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία
παραλαβής και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του
προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
Άσπρο πληκτρολόγιο USB
Οπτικό ποντίκι USB

Συμβατός βοηθητικός εξοπλισμός*

Υπηρεσίες εγγύησης*

* Δεν περιλαμβάνεται.
Λευκά
ακουστικά HP
H2800
F6J04AA

Σύστημα ηχείων
HP 2.1 S7000,
λευκό
K7S76AA

Λευκά
ενσύρματα
ακουστικά HP
H3100
T3U78AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
UC994E
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