Specifikace

HP Pavilion All-in-One PC 24-b151nc
Vždy v centru pozornosti
Seskupte se kolem počítače a nechte se pohltit výkonem nové rodinné hvězdy. Počítač HP Pavilion All-In-One je nabitý
stylem a výkonem a má ambice stát se hvězdou vaší rodiny. Počínaje streamováním mediálních souborů a konče
plněním domácích úkolů – tento počítač si zaslouží pozornost celé rodiny.

Vysoká přitažlivost

S prvotřídním výkonným
procesorem1 a až 16 GB paměti RAM
může vaše rodina surfovat,
streamovat, pracovat a hrát hry bez
výkonového omezení.

Výjimečná zábava

Pohlcující, nekonečná zábava pro
celou rodinu se zářivým
bezokrajovým displejem IPS s
rozlišením Full HD2, dvěma předními
reproduktory HP a zvukem laděným
experty z B&O PLAY.

Navrženo pro obdiv

Počítač All-in-One byl navržen tak,
aby se stal centrem vaší domácnosti.
Malý půdorys elegantního designu
zabírá méně místa a zároveň přidává
moderní linie na váš pracovní stůl.

Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v
závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. 2 K zobrazení obrazu FHD je třeba obsah ve vysokém rozlišení.
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Specifikace
Výkon

Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-6400T (2,2 GHz, max. 2,8 GHz, 6 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5 6. generace
Čipová sada
Procesor Intel H170
Paměť
Paměť 8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Slotů celkem: 2 sloty SODIMM
Ukládání informací
Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min
Disk SATA SSD 128 GB
Zapisovací jednotka Ultra Slim-tray SuperMulti DVD
Dropbox1
Grafická karta
Samostatná: Grafická karta NVIDIA® GeForce® 930A (2 GB vyhrazené paměti GDDR5);
Zvuk
B&O PLAY
Monitor
60,4cm (23,8") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080) a podsvícením LED
Napájení
Napájecí adaptér 150 W PFC (AC)
_

Možnosti připojení

Síťové rozhraní
Možnosti bezdrátového připojení
Kombinovaná karta 802.11a/b/g/n/ac (1x1) 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 konektor sluchátek/mikrofonu
Čtečka paměťových karet 3 v 1
Obrazové konektory
1 výstupní port HDMI 1.4

Design

Barva produktu
Bílá Blizzard
_

Software

Aplikace HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft Office 365
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Další informace

Číslo dílu
P/N: Z0K93EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780764992
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
8,47 kg; Balení: 11,86 kg
Rozměry
58,21 x 19,3 x 44,52 cm; Balení: 53,5 x 23 x 69,5 cm
Záruka
Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku
na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš
prodejce produktů HP.
Dodané příslušenství
Bílá klávesnice USB
Optická myš USB
Charakteristiky
Náklon: 0° dopředu a 25° dozadu

Kompatibilní doplňky*

Záruční služby*

* Není součástí balení.
Webkamera HP
HD 4310
H2W19AA

Reproduktorový
systém HP 2.1
S7000, bílý
K7S76AA

Bílá kabelová
sluchátka HP
H3100
T3U78AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM918E

25 GB volného online úložiště po dobu 12 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je
vyžadováno přihlášení k odběru.)
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