Podatkovni list

HP Pavilion 27 All-in-One PC 27-r002ny
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.
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Senzacija na področju zabave

Sedite in se prepustite izkušnji
zabave, ki vas bo očarala. Z zaslonom
IPS polne visoke ločljivosti od roba do
roba1 in zvočniki, oblečenimi v
tkanino, ki so jih nastavili v podjetju
B&O PLAY, se prepustite izkušnji
zabave, ki vas bo očarala.

Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti potrebujete vsebino polne visoke ločljivosti (FHD).

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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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
FreeDOS 2.0
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
128 GB SATA M.2 SSD
Zapisovalnik DVD
Grafika
Ločeno: Grafična kartica AMD Radeon™ 530 (2 GB namenskega pomnilnika DDR5);
Zvočna kartica
B&O PLAY, dva 2-vatna zvočnika
Prikaz
Zaslon FHD IPS ZBD z diagonalo 68,6 cm (27 palcev) (1920 x 1080)
Napajanje
150-vatni zunanji napajalnik z izmeničnim tokom

Oblikovanje
Barva izdelka
Snežno bela
_
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Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 2XC41EA #BED
Koda UPC/EAN: 192018582491
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 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 brezžična tipkovnica
Brezžična optična miška
Funkcije
Nagib: od 0° naprej do 25° nazaj
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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

Garancijske storitve*
3-letni
prevzem in
vračilo
UM963E

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/.
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