Záznamový list

HP Pavilion All-in-One PC 27-a150nc
Vždy v centre pozornosti
Obkoleste počítač a zažite výkon nového centra pozornosti vašej rodiny. Počítač HP Pavilion All-In-One prináša štýl a
výkon priamo do stredu vašej domácnosti. Tento počítač upúta pozornosť celej vašej rodiny – od streamovania médií až
po náročné domáce úlohy.

Podmanivý výkon

Vďaka výkonnému procesoru1 a až 16
GB pamäte RAM získa vaša rodina
všetok výkon potrebný na to, aby
mohla surfovať, streamovať, pracovať
a zabávať sa.

Jednotka v oblasti zábavy

Brilantný displej IPS so sklom od
okraja po okraj a rozlíšením Full HD2 a
duálne predné reproduktory HP s
vyžarovaním dopredu, vyladené
spoločnosťou B&O PLAY, uchvátia
vašu rodinu podmanivou zábavou.

Mimoriadne pútavý dizajn

Toto štýlové zariadenie
Všetko-v-jednom je predurčené stať
sa stredobodom domácnosti. Malé
rozmery elegantného dizajnu
zaberajú menej miesta a zároveň
dodávajú pracovisku moderný vzhľad.

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 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
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Špecifikácie
Výkon

Operačný systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i5-6400T (2,2 GHz, max. 2,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i5 6. generácie
Čipová sada
Intel H170
Pamäť
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Celkový počet zásuviek: 2 SODIMM
Ukladacie zariadenia
1 TB 7200 ot./min. SATA
128 GB SATA SSD
Napaľovačka SuperMulti DVD s ultratenkým podávačom
Úložisko Dropbox1
Grafika
Samostatná: NVIDIA® GeForce® 930A (2 GB vyhradenej pamäte GDDR5);
Zvuk
B&O PLAY
Obrazovka
Antireflexný displej IPS s uhlopriečkou 68,6 cm (27"), podsvietením WLED a rozlíšením
FHD (1920 x 1080)
Napájanie
150 W sieťový napájací adaptér s korekciou účinníka
_

Konektivita

Sieťové rozhranie
Bezdrôtové pripojenie
Kombinovaný modul 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) a Bluetooth® 4.2 M.2
Porty
2 porty USB 2.0
2 porty USB 3.0
1 port USB 3.0 Type-C™
1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
Čítačka pamäťových kariet 3 v 1
Videokonektory
1 port HDMI-out 1.4

Dizajn

Farba produktu
Biela
_

Softvér

Aplikácie HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Softvér
1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft® Office 365
Služby a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2
_

Ďalšie informácie

Katalógové číslo
P/N: Y4K65EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780738801
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
Hmotnosť
10,29 kg; Balené: 13,29 kg
Rozmery
65,48 x 20,35 x 55,34 cm; Balené: 76 x 25,5 x 60,3 cm
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.
Dodávané príslušenstvo
Biela klávesnica USB
Optická myš USB
Funkcie
Náklon: 0° dopredu až 25° dozadu

Kompatibilné príslušenstvo*

Služby v rámci záruky*

* Nie je súčasťou dodávky.
Biela náhlavná
súprava HP
H2800
F6J04AA

Systém
reproduktorov
HP 2.1 White
S7000
K7S76AA

Biele káblové
slúchadlá HP
H3100
T3U78AA

3 roky, vyzdvihnutie
a vrátenie
UM918E

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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© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie 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 vynechané informácie v tomto dokumente. 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. 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.
august 2016

