Specifikace

HP Pavilion 27 All-in-One PC 27-r011nc
Posaďte se a objevujte
Počítač Pavilion All-in-One se stane vaším centrem zábavy a jedničkou v produktivitě a přitom vám bude skvěle
sekundovat při každé činnosti. Prakticky bezrámečkový monitor s neuvěřitelně moderním designem nádherně zobrazí
vše od oblíbených seriálů po zajímavé kuchařské recepty na počítači, který vypadá stejně dobře jako jeho výkonové
specifikace.

Minimalistický design. Maximální
vyjádření.

Počítač Pavilion All-in-One zazáří v
každém prostředí a jeho design
perfektně kombinuje tvarové a
funkční vlastnosti. Jeho tenký,
moderní vzhled šetří místo na
pracovním stole, zatímco posuvný
jezdec kamery ochrání soukromí vaší
rodiny.

Senzační zábava

Posaďte se a vychutnejte si
úchvatnou multimediální zábavu.
Pozdvihněte každý stream, videochat
a fotografii o stupínek výše na
prakticky bezrámečkové obrazovce s
panelem IPS a rozlišením FHD1 a s
reproduktory potaženými látkou a
vyladěnými specialisty z B&O PLAY.

Zobrazení více dat. Vyšší
produktivita.

S nejnovějšími procesory Intel®,
bohatými úložnými možnostmi a
grafickou kartou AMD Radeon se
můžete pustit hned do práce. Ať se
chystáte nahrávat fotografie nebo
plánovat dovolenou, možnosti využití
jsou nekonečné.
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Specifikace
Výkon

Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i5-7400T (základní frekvence 2,4 GHz, max. 3 GHz s technologií Intel®
Turbo Boost, 6 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5 7. generace
Čipová sada
Intel H270
Paměť
Paměť 8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Slotů celkem: 2 sloty SODIMM
Ukládání informací
Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min
128 GB M.2 SSD
Zapisovací jednotka DVD
Dropbox1
Grafická karta
Samostatná: Grafická karta AMD Radeon™ 530 (2 GB vyhrazené paměti GDDR5);
Zvuk
B&O PLAY s dvěma reproduktory 2 W
Monitor
68,6cm (27“) displej IPS ZBD s rozlišením FHD (1 920 x 1 080)
Napájení
Externí napájecí adaptér 150 W (AC)
_

Možnosti připojení

Síťové rozhraní
Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000
Možnosti bezdrátového připojení
Kombinovaná karta 802.11a/b/g/n/ac (1x1) a Bluetooth® 4.2 M.2
Porty
Spodní strana: 1 port USB 3.0 Type-C™; 1 port USB 3.0 (nabíjení baterie specifikace
1.2); 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
Vzadu: 1 port USB 3.0; 2 porty USB 2.0
Čtečka paměťových karet HP 3 v 1
Obrazové konektory
1 výstupní port HDMI 1.4
Web kamera
IR kamera HP TrueVision HD se dvěma digitálními mikrofony

Design

Barva produktu
Bílá Blizzard
_

Software

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

Další informace

Číslo dílu
P/N: 2MH66EA #BCM
Kód UPC/EAN: 191628960927
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
10 kg; Balení: 13,2 kg
Rozměry
65,7 x 18 x 51,07 cm; Balení: 79,1 x 23,3 x 61,8 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

Záruční služby*
Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM918E

1 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.) 6 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 aplikacemi a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron,
logo Intel a logo Intel Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. 7 Výkon funkce Intel® Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému. Více informací naleznete na stránce
http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být
funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná.
Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ. Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je
registrovaná ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
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