Taulukot

HP All-in-One 22-b301no
Uudelleen suunniteltu. Luotettava. Käyttövalmis.
Olipa perheesi tarkoituksena sitten surffata verkossa, suoratoistaa sisältöjä tai käydä käsiksi seuraavaan isoon
tehtävään, tämä edullinen All-in-One-laite on suunniteltu uudelleen vastaamaan kaikkien perheenjäsenten tarpeisiin.
Aivan uusi ilme ja luotettava suorituskyky tekevät tästä täydellisen olohuoneen vakiovarusteen.

Päivittäistä tehoa

Uusimmat suorittimet1, runsas
tallennustila ja 54,6 cm:n (21,5
tuuman) näyttö tuovat tehoja
sisältöösi ja tarjoavat koko perheelle
uskomattomat näkymät. Nyt kaikki
perheenjäsenet voivat muodostaa
yhteyden ilman, että yhteys
hidastelee.

Erittäin luotettavaa laatua

Yli 100 testiä2 takaa, että voit luottaa
HP All-in-One -laitteen tukevan
perheenjäseniäsi läksyjen ja
kouluprojektien tekemisessä sekä
mahdollistavan koko päivän kestävät
elokuvasessiot.

Ripaus persoonallisuutta

Täysin uusitun tyylikkään kuvion ja
uuden, hienostuneen jalustan
ansiosta tämä All-in-One-laite tuo
hyvän lisän kotisi sisustukseen.

Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat laitekokoonpanon ja
ohjelmistomääritysten mukaan. 2 HP:n kokonaistestausprosessi ei takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa. Vaurio HP:n kokonaistestausprosessin olosuhteissa tai mikä tahansa tapaturmainen vahinko
edellyttää valinnaista HP Care Pack -vahinkosuojauspalvelua.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i3-7100U -suoritin (2,4 GHz, 3 Mt:n välimuisti, kaksi ydintä)
Prosessorituoteperhe: 7. sukupolven Intel® Core™ i3 -suoritin
Muisti
8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (1×8 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 SODIMM
Tallennustuotteet
1 Tt:n SATA SSHD (5 400 kierr./min)
8 Gt
Flash-välimuistimoduulin tarkoitus on kiihdyttää järjestelmän vasteaikaa. Sitä ei voi
käyttää lisätallennustilana. Se ei ole irrotettava eikä käyttäjän käytettävissä.Kirjoittava
DVD-asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Integroitu: Intel® HD 620 -näytönohjain;
Ääni
DTS Studio Sound™
Näyttö
Lävistäjältään 54,6 cm:n (21,5 tuuman) heijastamaton, WLED-taustavalaistu
IPS-täysteräväpiirtokosketusnäyttö (1 920 x 1 080)
Virtalaitteet
65 W:n verkkolaite
_

Liitettävyys

Verkkoliittymä
Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000
Langaton yhteys
802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.2 M.2 -yhdistelmä
Portit
2 USB 2.0 -porttia; 2 USB 3.0 -porttia; kuuloke/mikrofoniyhdistelmä
HP:n 3-in-1-tallennusvälineen lukulaite
Videoliittimet
HDMI 1.4 -lähtöliitäntä
Web-kamera
HP-verkkokamera digitaalisella kaksoismikrofonilla

Suunnittelu
Tuotteen väri
Snow white
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP JumpStart; HP Sure Connect;
Ohjelmisto
Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: 2BV73EA #UUW
UPC/EAN code: 191628273577
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
5,53 kg; Pakattu: 7,37 kg
Mitat
53,9×18,4×39,7 cm; Pakattu: 62,5×23,3×49 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Mukana toimitettavat lisävarusteet
Langaton näppäimistö, valkoinen
Langaton optinen hiiri
Ominaisuudet
Kallistus: 0° eteenpäin, 20° taaksepäin

Takuupalvelut*
Nouto ja
palautus
-takuu kolme
vuotta
U4812E
1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava

erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun
lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa.
Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään
automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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