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HP All-in-One 24-e040nd
Hallo schoonheid.
Wat betreft kwaliteit en prestaties is de HP All-in-One pc ideaal voor het hele gezin. Deze fraai ontworpen pc met je
favoriete entertainment overtreft je verwachtingen: hij zorgt niet alleen dat je verbonden blijft, maar laat je ook
genieten in je vrije tijd en helpt bij het uitvoeren van dagelijkse taken.

Afgestemd op dagelijks gebruik

Met de nieuwste processor van Intel®
of AMD en veel opslagruimte kun je
bladeren in webinhoud, je favoriete
series streamen en thuis makkelijk
projecten uitvoeren op het
sensationele FHD-scherm1 met touch
op bepaalde modellen.2

1

De zekerheid die je verdient

Je hebt de zekerheid dat jouw
All-in-One intensieve kwaliteitstests
heeft doorstaan voor een
betrouwbaar, langdurig gebruik. En
met een privacyschakelaar op de
camera is je privacy echt verzekerd.

Subliem ontwerp. Praktische
uitvoering.

Deze All-in-One met een verhoogd
scherm, een kantelbare voet en
kleuraccenten geeft je huis een
moderne uitstraling. Hij fleurt elke
ruimte op.

Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden. 2 Optioneel touchscreen wordt apart verkocht.
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Specificaties
Prestaties

Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD dual-core A9-9400 APU (2,4 GHz basisfrequentie, tot 3,2 GHz burstfrequentie, 1
MB cache)
Processorfamilie: AMD dual-core A-serie processor
Geheugen
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 SODIMM
Gegevensopslag
1-TB 7200-rpm SATA
DVD-writer
Dropbox1
Video
Geïntegreerd: AMD Radeon™ R5 Graphics;
Audio
DTS Studio Sound™
Scherm
23,8-inch (60,45-cm) FHD IPS ontspiegeld WLED-backlit (1920 x 1080)
Voeding
65-Watt netvoedingsadapter
_

Interfacemogelijkheden

Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Draadloze connectiviteit
802.11b/g/n (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo
Poorten
Achter: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo
3-in-1 geheugenkaartlezer
Videoaansluitingen
1 HDMI-uitgang 1.4
Webcam
HP webcam met twee digitale microfoons

Ontwerp

Productkleur
Sneeuwwit
_

Software

HP apps
HP audioschakelaar; HP JumpStart; HP Sure Connect
Software
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Extra informatie

Bestelnr.
P/N: 1QY20EA #ABH
UPC/EAN code: 191628527908
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
6,46 kg; In verpakking: 8,67 kg
Afmetingen
58,42 x 19,69 x 42,52 cm; In verpakking: 68,7 x 23,8 x 51,5 cm
Garantie
2 jaar beperkte garantie, inclusief 2 jaar op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar
reparatie op lokatie. Voorwaarden variëren per land. Restricties en uitsluitingen zijn
van toepassing.; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar;
voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding
Meegeleverde accessoires
Wit draadloos toetsenbord
Draadloze optische muis
Kenmerken OR functies
Kantelen: 0° voorover tot 20° achterover

Garantieservices*
3 jaar haal- en
brengservice
U4812E

1 25 GB gratis online opslag gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen

gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.) 6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat
bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. AMD's nummering verwijst niet naar de kloksnelheid. AMD en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. 7 De
prestaties van burstfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die
bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Niet alle functies zijn beschikbaar
in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze
functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een
handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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