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HP All-in-One 22-b301no
Nydesignet. Pålitelig. Klar for deg.
Denne budsjettvennlige Alt-i-ett-PC-en er blitt redesignet for å gi alle det de trenger, enten familien vil surfe, streame
eller få til den neste store hjemmeoppgaven. Et helt nytt utseende og pålitelig ytelse gjør dette til en essensiell del av
stuen.

Kraft for alle dager

Med de nyeste prosessorene1,
massevis av lagringsplass og en
skjerm på 54,6 cm (21,5") diagonalt
får du kraft til innholdet ditt og en
fantastisk måte å vise det på for hele
familien. Nå kan alle koble til uten at
de må senke hastigheten.

Kvalitet du kan stole på

Med mer enn 100 tester2 bak seg kan
du stole på at HP Alt-i-ett-PC bistår
familien i alle leksene,
skoleprosjektene og under dagelange
filmfester.

Innslag av personlighet

Denne Alt-i-ett-PC-en tar seg flott ut
sammen med interiøret i hjemmet
ditt. Den er helt nydesignet med et
stilig bølgemønster og har et nytt
hevestativ.

Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere avhengig av
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. 2 Testresultater fra HPs omfattende testregime er ikke en garanti for fremtidig ytelse under disse testforholdene. Skader under
testforholdene i HPs omfattende testregime eller utilsiktet skade krever en valgfri uhellsbeskyttelse fra HP Care Pack (ekstra).
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i3-7100U (2,4 GHz, 3 MB hurtigbuffer, 2 kjerner)
Prosessorfamilie: 7. generasjon Intel® Core™ i3-prosessor
Minne
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 SODIMM
Datalagring
1 TB 5400 rpm SATA SSHD
8 GB
Flash-cachemodulen er utviklet for å akselerere systemresponsen, og kan ikke brukes
til å øke lagringskapasiteten. Den kan ikke fjernes av, og er ikke tilgjengelig for,
brukeren.DVD-opptaker
Dropbox1
Grafikk
Integrert: Intel® HD Graphics 620;
Lyd
DTS Studio Sound™
Skjerm
FHD IPS antirefleks WLED-bakbelyst berøringsskjerm på 54,6 cm (21,5") diagonalt
(1920 x 1080)
Strøm
65 W vekselstrømadapter
_

Tilkobling

Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs tilkobling
Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.2 M.2
Porter
2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 kombinert hodetelefon/mikrofon
HP 3-i-1 mediekortleser
Videokontakter
1 HDMI-utgang 1.4
Webcam
HP webkamera med dobbel digital mikrofon

Design

Produktfarge
Snøhvit
_

Programvare

HP-apper
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect
Programvare
Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 2BV73EA #UUW
UPC/EAN code: 191628273577
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
5,53 kg; Pakket: 7,37 kg
Mål
53,9 x 18,4 x 39,7 cm; Pakket: 62,5 x 23,3 x 49 cm
Garanti
1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din
HP-forhandler for mer informasjon.
Medfølgende tilbehør
Trådløst hvitt tastatur
Trådløs optisk mus
Egenskaper
Vipp: 0° fremover til 20° bakover

Grantiservicer*
3 års henting
og retur
U4812E

1 25 GB gratis lagringsplass på nettet i tolv måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves, men er ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30

dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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