Podatkovni list

HP All-in-One 24-e010ny
Čudovito oblikovanje večnamenskega računalnika. Izdelan za
delo.

HP-jev večnamenski računalnik s svojo kakovostjo in zmogljivostjo poskrbi za potrebe vaše družine. Ta čudovito
oblikovan računalnik gostuje vaše najljubše zabavne vsebine in vam ne pomaga samo pri povezovanju, saj presega
pričakovanja, pa naj gre za kakovostno preživljanje prostega časa ali brezskrbno opravljanje vsakodnevnih nalog.

Pripravljen za vsakodnevno
uporabo

Z najnovejšim procesorjem Intel® ali
AMD in veliko prostora za
shranjevanje podatkov lahko na
čudovitem zaslonu FHD1, ki pri
nekaterih modelih nudi tudi
upravljanje z dotikom2, brskate po
najzanimivejši vsebini, pretakate
priljubljene oddaje in poenostavite
domače projekte.

1

Brezskrbnost, ki si jo zaslužite

Delajte brez skrbi, saj smo v vašem
večnamenskem računalniku opravili
temeljite preizkuse kakovosti, ki
zagotavljajo zanesljivo in dolgotrajno
vrednost. Zaradi dodatnega udobja, ki
ga zagotavlja stikalo kamere za
zasebnost, ste lahko prepričani, da je
vaša zasebnost zaščitena.

Čudovito oblikovanje, razumen
pristop

Ta večnamenski računalnik, ki bo v
vaš dom prinesel sodoben videz in
občutek, vključuje dvignjen zaslon,
stojalo s prilagodljivim nagibom in
pridih barv na zaključnih elementih.
Poživil bo prav vsako sobo.

Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD). 2 Dodaten zaslon na dotik je naprodaj ločeno.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i3-7100U (2,4 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i3 sedme generacije
Pomnilnik
8 GB pomnilnika DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Skupno število rež: 2 SODIMM
Hitrosti prenosa podatkov do 2133 MT/s
Shranjevanje
1 TB 7200 obr./min SATA
Dropbox1
Grafika
Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD 630;
Zvočna kartica
DTS Studio Sound™
Prikaz
Zaslon FHD IPS z diagonalo 60,45 cm (23,8 palca), zaščito proti bleščanju in
osvetlitvijo WLED od zadaj (1920 x 1080)
Napajanje
Napajalnik AC 65 W
_

Povezovanje

Omrežni vmesnik
Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Vrata
Zadaj: 2 priključka USB 2.0; 2 priključka USB 3.0; 1 kombinirani priključek za
slušalke/mikrofon
Bralnik pomnilniških kartic 3-v-1
Priključki za video
1 izhodni priključek HDMI v1.4
Spletna kamera
Spletna kamera HP z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Oblikovanje
Barva izdelka
Snežno bela
_

Programska oprema

Aplikacije HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect
Programska oprema
1-mesečni preizkus za nove naročnike zbirke Microsoft® Office 365
Storitve in podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 2WC47EA #BED
Koda UPC/EAN: 192018372733
Ustreznost za električno učinkovitost
Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Teža
6,46 kg; Pakirano: 8,67 kg
Mere
58,42 x 19,69 x 42,52 cm; Pakirano: 68,7 x 23,8 x 51,5 cm
Garancija
1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP
Priloženi pripomočki
Bela tipkovnica USB
Optična miška USB
Funkcije
Nagib: od 0° naprej do 20° nazaj

Garancijske storitve*
U1PS3E

1 25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje dvanajstih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, pojdite na spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena. 2 30-dnevna brezplačna preskusna

različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.)

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam.
Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati
vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno
omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows in logotip Windows so registrirane blagovne
znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je
registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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