Fişă tehnică

HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r012nq
Aşezaţi-vă comod şi treceţi la explorare
Parţial centru de divertisment şi parţial maestru în productivitate, Pavilion All-in-One este pregătit pentru tot ceea ce
abordaţi. De la afişajul care acoperă toată suprafaţa la uimitorul design modern, treceţi de la urmărirea spectacolelor
preferate la aflarea unei noi reţete, pe un PC care arată la fel de bine precum funcţionează.

Design minimalist. Expresivitate
maximă.

Uimitor în orice setare, Pavilion
All-in-One a fost conceput pentru a
combina perfect forma şi utilitatea.
Este subţire, aspectul modern reduce
spaţiul necesar pe birou, în timp ce o
lamelă la cameră protejează
intimitatea familiei.
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O senzaţie de divertisment

Aşezaţi-vă comod şi bucuraţi-vă de o
experienţă de divertisment
captivantă. Înnobilaţi fiecare flux,
video-chat şi fotografie cu un afişaj
FHD IPS 1, care acoperă toată
suprafaţa, şi cu difuzoare acoperite cu
ţesătură, acordate de B&O PLAY.

Pentru a vizualiza imagini FHD, este necesar conţinut Full HD (FHD).

Vedeţi mai multe. Faceţi mai multe.

Cu cele mai recente procesoare Intel®,
spaţiu de stocare din abundenţă şi o
placă grafică AMD Radeon puteţi
aborda direct orice problemă, de la
încărcarea fotografiilor până la
planificarea timpului liber –
posibilităţile sunt nelimitate.
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Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i5-7400T (frecvenţă de bază de 2,4 GHz, până la 3 GHz cu tehnologie
Intel® Turbo Boost, cache de 6 MB, 4 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i5 din a 7-a generaţie
Chipset
Intel® H270
Memorie
SDRAM DDR4-2400 de 8 GB (1 x 8 GB); Număr total de sloturi: 2 SODIMM
Rate de transfer de până la 2400 MT/s.
Stocare
SSD PCIe® NVMe™ de 256 GB
DVD-Writer
Dropbox1
Grafică
Componente distincte: Placă grafică AMD Radeon™ 530 (memorie DDR5 dedicată de 2
GB);
Audio
Difuzoare B&O PLAY 2 x 2 W
Ecran
Ecran tactil IPS FHD fără bordură pe trei margini, diagonală de 60,4 cm (23,8 inchi)
(1920 x 1080)
Alimentare curent
Adaptor de alimentare de c.a. extern de 150 W
_

Conectivitate

Interfaţă reţea
LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat
Conectivitate wireless
Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (1x1) şi Bluetooth® 4.2 M.2
Porturi
În partea inferioară: 1 port USB 3.0 Type-C™; 1 port USB 3.0 (Încărcare acumulator
1.2); 1 port combinat căşti/microfon
Partea din spate: 1 port USB 3.0; 2 porturi USB 2.0
Cititor de carduri media HP 3-în-1
Conectori video
1 ieşire HDMI 1.4
Cameră web
Cameră HD HP TrueVision cu microfon digital dual-array

Design

Culoarea produsului
Alb strălucitor
_

Software

Aplicaţii HP
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart
Software
Perioadă de încercare de 1 lună pentru clienţii noi ai pachetului Microsoft® Office 365
Service & asistenţă
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: 2XA75EA #AKE
Cod UPC/EAN: 192018378544
Respectarea reglementărilor privind eficienţa energetică
Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver
Greutate
7,8 kg; Împachetat: 10,66 kg
Dimensiuni
57,2 x 17 x 45,6 cm; Împachetat: 53,8 x 23 x 70,5 cm
Garanţie
2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi
extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani;
pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Accesorii incluse
Tastatură albă USB
USB wired optical mouse; USB optical mouse
Caracteristici
Înclinare: de la 0° în faţă până la 25° în spate

Service în garanţie*
3 ani returnare la
depozit
U9787E

1 25 GB de stocare online gratuită pentru 12 luni de la data înregistrării. Pentru detalii complete şi termeni de utilizare, inclusiv politici de reziliere, vizitaţi site-ul Web de la www.dropbox.com. Este necesar un serviciu de Internet, care nu este inclus. 2 Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe

de 30 de zile (Este necesar accesul la Internet. Primele 30 de zile incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line). 6 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor
beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea Intel nu este o măsură a performanţelor superioare. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logoul
Intel şi logoul Intel Inside sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte ţări/regiuni. 7 Performanţele Intel® Turbo Boost variază în funcţie de hardware, de software şi de configuraţia generală a sistemului. Pentru mai multe informaţii, consultă
http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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înregistrată ce aparţine Guvernului SUA. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
Septembrie 2017
AD

