Folha de Dados

HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r003np
Sente-se e explore
Com desempenho para o entretenimento e com produtividade para o trabalho, o All-in-One Pavilion está preparado
para tudo. Do ecrã de margens reduzidas ao design incrivelmente moderno, veja os seus programas favoritos num
elegante e potente PC.

Design minimalista. Expressão de
excelência.

Impressionante em qualquer
ambiente, o All-in-One Pavilion foi
concebido para fundir o design e a
funcionalidade na perfeição. O seu
design fino e moderno permite
poupar espaço na sua secretária,
enquanto a câmara retrátil zela pela
privacidade da sua família.
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Conteúdo de alta definição total (FHD) necessário para visualizar imagens FHD.
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HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r003np

Especificações
Desempenho

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
Intel® Core™ i3-7100T (3,4 GHz, 3 MB de cache, 2 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ de 7.ª geração i3
Chipset
Intel H270
Memória
SDRAM DDR4-2400 de 8 GB (1 x 8 GB); Total de ranhuras: 2 SODIMM
Armazenamento
SATA 1 TB 7200 rpm
Gravador de dvd
Dropbox1
Gráficos
Integrada: Placa gráfica Intel® HD 630;
Áudio
B&O PLAY, 2 altifalantes (2 W)
Alimentação
Transformador de fonte de alimentação externa de 120 W
_

Conectividade

Interface de rede
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fios
Combo 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.2 M.2
Portas
Inferior: 1 USB 3.0 Type-C™; 1 USB 3.0 (carregamento de bateria 1.2); 1 tomada
combinada para auscultadores/microfone
Parte traseira: 1 USB 3.0; 2 USB 2.0
Leitor de Cartões Multimédia 3-em-1 HP
Conectores de video
1 saída HDMI 1.4

Design

Cor do Produto
Branco nevão
_

Software

Apps HP
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart
Software
Netflix; 1 mês de avaliação para novos clientes do Microsoft® Office 365
Serviço e Suporte
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informação adicional

Referência
P/N: 2ML05EA #AB9
UPC/EAN code: 191628995943
Conformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
Peso
7,8 kg; Embalado: 10,66 kg
Dimensões
57,2 x 17 x 45,6 cm; Embalado: 53,8 x 23 x 70,5 cm
Garantia
Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos; Pode alargar a
cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no total; para obter
mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia
Acessórios incluídos
Teclado sem fios branco
Rato óptico sem fios
Características
Inclinação: 0° para a frente até 25° para trás

Serviços de garantia*
3 anos,
recolha e
devolução
UM918E

1 25 GB de armazenamento online gratuito durante 12 meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com. É necessário um serviço de Internet, não incluído. 2 Oferta da versão de

demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a subscrição.)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no
presente documento. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e software atualizados e/ou adquiridos separadamente ou uma atualização do BIOS
para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e poderão existir requisitos adicionais ao longo do
tempo para as atualizações. Visite http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows e o Logotipo Windows são marcas comerciais registadas nos E.U.A da Microsoft Corporation. Bluetooth é uma marca comercial, propriedade do titular e utilizada pela
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proprietários.
Agosto 2017
AD

