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HP Pavilion 27 All-in-One PC 27-r051nv
Καθίστε αναπαυτικά και εξερευνήστε τις δυνατότητες
Ο Pavilion All-in-One είναι έτοιμος για ό,τι κι αν θέλετε να κάνετε, συνδυάζοντας εξαιρετικές δυνατότητες
ψυχαγωγίας και παραγωγικότητας. Από την οθόνη σχεδόν χωρίς πλαίσιο μέχρι την εντυπωσιακά μοντέρνα σχεδίαση,
κάθε χαρακτηριστικό αυτού του υπολογιστή, ο οποίος συνδυάζει την εξαιρετική εμφάνιση και την κορυφαία
απόδοση, σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας εκπομπή, να μαθαίνετε νέες συνταγές ή οτιδήποτε
άλλο θέλετε.

Μινιμαλιστική σχεδίαση.
Απεριόριστες δυνατότητες
έκφρασης.

Ο Pavilion All-in-One είναι
εντυπωσιακός σε κάθε περιβάλλον,
καθώς η σχεδίασή του εξασφαλίζει
τον τέλειο συνδυασμό εμφάνισης και
λειτουργικότητας. Η λεπτή και
μοντέρνα εμφάνισή του εξοικονομεί
χώρο, ενώ η συρόμενη κάμερα
προστατεύει το απόρρητο της
οικογένειάς σας.
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Απολαυστική ψυχαγωγία

Βυθιστείτε στην καθηλωτική
ανάλυση και τις εξαιρετικά ευκρινείς
λεπτομέρειες των 3,7 εκατομμυρίων
pixel. Ανεβάστε κάθε ροή,
βιντεοσυνομιλία και φωτογραφία σε
άλλο επίπεδο με μια οθόνη QHD με
ανάλυση 2.560 x 1.4401 και ηχεία με
υφασμάτινο κάλυμμα, ρυθμισμένα
από την B&O PLAY.

Για την προβολή εικόνων QHD (Quad High Definition) απαιτείται περιεχόμενο QHD.

Δείτε περισσότερα. Κάντε
περισσότερα.

Με τους τελευταίους επεξεργαστές
Intel®, άφθονη αποθήκευση και
κάρτα γραφικών AMD Radeon,
μπορείτε να κάνετε τα πάντα, από
την αποστολή φωτογραφιών μέχρι
τον προγραμματισμό των διακοπών
σας. Οι δυνατότητες είναι
ατελείωτες!
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Χαρακτηριστικά
Windows 10
Κάντε σπουδαία πράγματα με τη σιγουριά που παρέχει η οικεία, κι ακόμα
καλύτερη, αίσθηση των Windows.
_

Επεξεργαστές Intel® Core™ 7ης γενιάς
Η ισχυρή απόδοση ανταποκρίνεται άνετα σε όλες τις απαιτήσεις
ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών εργασιών, παρέχει νέους τρόπους
αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή, καθώς και βελτιωμένες δυνατότητες
εικόνας 4K.
_

Κάρτα γραφικών AMD® Radeon™ 530
Η αρχιτεκτονική GCN είναι σχεδιασμένη για να καλύπτει τις βασικές σας
ανάγκες και να βελτιώνει την καθημερινότητά σας, είτε εκτελείτε πολλές
εργασίες ταυτόχρονα, είτε βλέπετε ταινίες, είτε παίζετε τους
αγαπημένους σας τίτλους DirectX® 12.
_

802.11 a/c (1x1) WLAN & Bluetooth® 4.2
Παραμείνετε συνδεδεμένοι με συσκευές Wi-Fi και Bluetooth®, χάρη στην
ασύρματη τεχνολογία.
_

Μονάδα DVD με δυνατότητα επανεγγραφής
Παρακολουθήστε και εγγράψτε DVD με την ενσωματωμένη μονάδα
οπτικού δίσκου.
_

Επιλογές RAM για DDR4
Ειδικά σχεδιασμένο για πιο αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία σε
μεγαλύτερες ταχύτητες, το DDR4 είναι το μέλλον στη μνήμη RAM. Χάρη
στο υψηλότερο εύρος ζώνης, τα πάντα –από την ταυτόχρονη εκτέλεση
πολλών εργασιών ως τα παιχνίδια– πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις.

Σκληρός δίσκος
Το μέγεθος της συλλογής σας από ψηφιακές ταινίες, τραγούδια και
εικόνες δεν χρειάζεται να σας απασχολεί πια. Με τις τεράστιες
δυνατότητες αποθήκευσης, μπορείτε να αποθηκεύετε τα πάντα και να
συνεχίζετε να έχετε άπλετο χώρο διαθέσιμο.
Μονάδα στερεάς κατάστασης [xxGB/xTB]
Χωρίς τα κινούμενα εξαρτήματα ενός τυπικού σκληρού δίσκου, οι μονάδες
στερεάς κατάστασης είναι πιο αποτελεσματικές, αξιόπιστες και γρήγορες.
Εκκίνηση σε δευτερόλεπτα, μεταφορά αρχείων χωρίς ατέλειωτες
αναμονές και μια εμπειρία χρήσης με ταχύτερους χρόνους κάθε φορά που
χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας.
Μια πραγματικά δυνατή εμπειρία ήχου
Τα δύο ηχεία της HP και ο προσαρμοσμένος ήχος από τους ειδικούς της
B&O PLAY προσφέρουν πλούσιο, αυθεντικό ήχο. Αφήστε τον ήχο να σας
συναρπάσει.
Διακόπτης κάμερας HP Privacy
Αυτή η πρωτοποριακή κάμερα web διαθέτει έναν διακόπτη σχεδιασμένο
να καλύπτει την κάμερα και να απενεργοποιεί το βίντεο όταν αυτή δεν
χρησιμοποιείται, κρατώντας σας ασφαλείς όσο είστε online.
USB-C™
Τροφοδοτήστε τη συσκευή σας ή μεταφέρετε δεδομένα έως 5 GB από μία
μόνο θύρα USB-C™. Επιπλέον είναι αντιστρεπτή για να μην ανησυχείτε
μήπως συνδέσετε το βύσμα ανάποδα.18,19
_

Αποθήκευση cloud στο Dropbox
Αποθηκεύστε και συγχρονίστε το περιεχόμενό σας online με το Dropbox.
Εξασφαλίστε 25 GB χώρου αποθήκευσης για ένα χρόνο για να έχετε
πρόσβαση, να διαχειρίζεστε και να μοιράζεστε τις φωτογραφίες, τη
μουσική και τα αρχεία σας από οπουδήποτε μέσω Internet.20
_

HP Jumpstart
Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας την πρώτη φορά, θα απολαύσετε
μια εξατομικευμένη περιήγηση κατά τη ρύθμιση και προεπισκόπηση των
λειτουργιών του υπολογιστή σας.
_

Η ταχύτητα μεταφοράς μπορεί να διαφέρει. Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να
είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
19 Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.
20 25 GB δωρεάν online αποθήκευση για ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
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Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Core™ i7-7700T (συχνότητα βάσης 2,9 GHz, συχνότητα ριπής έως 3,8 GHz με
την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 7ης γενιάς
Chipset
Intel H270
Μνήµη
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 SODIMM
Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.400 MT/s
Αποθήκευση
1 TB 7.200 rpm SATA
Μνήμη NVMe™ Intel® Optane™ 16 GB για πιο γρήγορη αποθήκευση
DVD-writer
Dropbox1
Γραφικά
Ξεχωριστά: Γραφικά AMD Radeon™ 530 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB);
Ήχος
B&O PLAY, δύο ηχεία 2 W
Οθόνη
Οθόνη QHD IPS ZBD 68,6 cm (27") (2.560 x 1.440)
Ισχύς
Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 150 W
_

Συνδεσιμότητα

Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (1x1) και Bluetooth® 4.2 M.2
Θύρες
Πίσω: 1 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.1 (φόρτιση μπαταρίας 1.2); 1 USB 3.1; 2 USB 2.0; 1
σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου; 1 RJ-45
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 3 σε 1 HP
Υποδοχές βίντεο
1 έξοδος HDMI 1.4
Webcam
Υπέρυθρη κάμερα HP TrueVision HD με ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Λευκό
_

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP Display Control, HP JumpStart
Λογισμικό
1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 2
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: 2MJ29EA #AB7
UPC/EAN code: 191628887941
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
10 kg; Συσκευασμένο: 13.2 kg
Διαστάσεις
65,7 x 18 x 51,07 cm; Συσκευασμένο: 79,1 x 23,3 x 61,8 cm
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία
παραλαβής και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του
προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
Άσπρο ασύρματο πληκτρολόγιο
Aσύρματο οπτικό ποντίκι
Χαρακτηριστικά
Κλίση: 0° εμπρός έως 25° πίσω

Υπηρεσίες εγγύησης*
UC994E

1 25 GB online χώρος αποθήκευσης δωρεάν για 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet,

η οποία δεν περιλαμβάνεται. 2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
6 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης. Οι ονομασίες Intel, Pentium, Intel Core και Celeron, και τα
λογότυπα Intel και Intel Inside, είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. 7 Η απόδοση της τεχνολογίας Intel® Turbo Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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