Podatkovni list

HP Pavilion 27 All-in-One PC 27-r001ny
Naslonite se in raziskujte
Večnamenski računalnik Pavilion, ki je deloma gonilna sila za zabavo, deloma pa mojster za storilnost, je pripravljen na
vse, česar se lotite. Na računalniku z zaslonom od roba do roba in izjemnim sodobnim oblikovanjem, ki je videti ravno
tako dobro kot tudi deluje, lahko pretakate priljubljene oddaje ali se naučite novega recepta.

Minimalistično oblikovanje, najširša
izraznost
Večnamenski računalnik Pavilion
osupne ne glede na to, kam ga
postavite, in je zasnovan kot popolna
mešanica oblikovanja in zmogljivosti;
njegov tanek in sodoben videz vam
prihrani prostor na mizi, drsnik za
kamero pa skrbi za zasebnost vaše
družine.

Senzacija na področju zabave

Izgubite se v ločljivosti, ki vas bo
očarala, in v izjemno ostrih
podrobnostih, ki jih zagotavlja 3,7
milijona slikovnih točk. Z zaslonom
QHD1 z ločljivostjo 2560 x 1440 in
zvočniki, oblečenimi v tkanino, ki so
jih nastavili v podjetju B&O PLAY,
lahko izboljšate vsak pretočni prenos,
video klepet in fotografijo.

Glejte več. Naredite več.

Z najnovejšimi procesorji Intel®, veliko
prostora za shranjevanje in grafično
kartico AMD se lahko takoj lotite dela,
pa naj gre za nalaganje fotografij ali
načrtovanje počitnic, možnosti so
neskončne.
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HP Pavilion 27 All-in-One PC 27-r001ny

Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i7-7700T (osnovna frekvenca 2,9 GHz, s tehnologijo Intel®
Turbo Boost tudi do 3,8 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 sedme generacije
Nabor vezij
Procesor Intel® H270
Pomnilnik
16 GB pomnilnika DDR4-2400 SDRAM (2 x 8 GB); Skupno število rež: 2 SODIMM
Hitrosti prenosa podatkov do 2400 MT/s.
Shranjevanje
2 TB 5400 obr./min SATA
256-GB fiksni pogon PCIe® NVMe™
Zapisovalnik DVD
Dropbox1
Grafika
Ločeno: Grafična kartica AMD Radeon™ 530 (2 GB namenskega pomnilnika DDR5);
Zvočna kartica
B&O PLAY, dva 2-vatna zvočnika
Prikaz
Zaslon QHD IPS ZBD z diagonalo 68,6 cm (27 palcev) (2560 x 1440)
Napajanje
150-vatni zunanji napajalnik z izmeničnim tokom
_

Povezovanje

Omrežni vmesnik
Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Brezžična povezljivost
Kombinirani vmesnik 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) in Bluetooth® 4.2 M.2
Vrata
Zadaj: 1 priključek USB 3.1 Type-C™; 1 priključek USB 3.1 (Battery Charging 1.2); 1
priključek USB 3.1; 2 priključka USB 2.0; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon;
1 priključek RJ-45
HP-jev bralnik medijskih kartic, ki združuje tri funkcije v eni
Priključki za video
1 izhodni priključek HDMI 1.4; 1 vhodni priključek HDMI 1.4
Spletna kamera
Kamera HP TrueVision HD IR z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Oblikovanje
Barva izdelka
Snežno bela
_

Programska oprema

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

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 2XB93EA #BED
Koda UPC/EAN: 192018522091
Ustreznost za električno učinkovitost
Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Teža
10 kg; Pakirano: 13,2 kg
Mere
65,7 x 18 x 51,07 cm; Pakirano: 79,1 x 23,3 x 61,8 cm
Garancija
1-letna omejena na dele, delo in servis v servisnem centru; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.
Priloženi pripomočki
Brezžična tipkovnica
Brezžična optična miška
Funkcije
Nagib: od 0° naprej do 25° nazaj

Garancijske storitve*
3-year pickup
and return
UC994E

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.) 6 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije
morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logotip
Intel in logotip Intel Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. 7 Zmogljivost tehnologije Intel® Turbo Boost je odvisna od strojne in programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto
http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© 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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