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HP Pavilion 27 All-in-One PC 27-r004ny
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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Posebnosti
Procesorji Intel® Core™ sedme generacije
Izjemna zmogljivost zadostuje za vse zahteve glede večopravilnosti,
omogoča nove načine za delo z računalnikom in zagotavlja izboljšane
zmožnosti videa 4K.
_

Grafična kartica AMD® Radeon™ 530
Arhitektura GCN je oblikovana tako, da zadovoljuje splošne računalniške
potrebe in poenostavlja vaš dan, ne glede na to, ali gre za večopravilnost,
gledanje filmov ali igranje priljubljenih iger DirectX® 12.
_

Vmesnik WLAN 802.11 a/c (1 x 1) in Bluetooth® 4.2
Z brezžično tehnologijo si zagotovite povezavo z omrežjem Wi-Fi in s
pripomočki Bluetooth®.
_

Pogon DVD za vnovično zapisovanje
Glejte in zapisujte DVD-je z vgrajenim optičnim pogonom.
_

Možnosti pomnilnika RAM DDR4
DDR4, ki je oblikovan za učinkovitejše in zanesljivejše delovanje pri večjih
hitrostih, je prihodnost pomnilnika RAM. Večja pasovna širina prinaša
izboljšano delovanje na področja vse od večopravilnosti do igranja iger.
_

Disk SSD PCIe
256-GB bliskovni pomnilnik, ki temelji na PCIe®, je do 17-krat hitrejši od
tradicionalnega trdega diska prenosnega računalnika s 5400 vrtljaji na
minuto.

[xxGB/xTB] Solid-State Drive
Ker pogoni SSD nimajo premikajočih se delov kot standardni trdi diski, so
učinkovitejši, zanesljivejši in hitrejši. Zagotovite si zagon v nekaj sekundah,
prenašajte datoteke, ne da bi čakali več ur, in uživajte v hitrejši izkušnji pri
vsaki uporabi računalnika
Resnično močna zvočna izkušnja
HP Dual Speakers and audio custom-tuned in collaboration with the
experts at B&O PLAY deliver rich, authentic audio. Let the sound move you.
HP Privacy Camera switch
This innovative webcam has a switch designed to cover the camera and
disable video when not in use, keeping you safe online.
USB-C™
Prek enega priključka USB-C™ lahko polnite napravo ali prenesete do 5 Gb
podatkov na sekundo. Priključek je vedno pravilno obrnjen.18,19
_

Shramba v oblaku Dropbox
Shranite in sinhronizirajte svojo vsebino v spletu s storitvijo Dropbox. Za
obdobje enega leta si zagotovite 25 GB prostora za shranjevanje, ki
omogoča dostopanje, upravljanje in skupno rabo fotografij, glasbe ter
datotek na katerem koli mestu, na katerem je na voljo dostop do
interneta.20
_

HP Jumpstart
Pri prvem zagonu računalnika se prikaže prilagojena predstavitev
nastavitve in informativni pregled funkcij računalnika.
_

Based on HP internal testing using CrystalDiskMark benchmarking software. Performance is sequentially faster (read only) compared to traditional 5,400 rpm HDD
USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.
25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje enega leta 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.
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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
8 GB pomnilnika DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Skupno število rež: 2 SODIMM
Hitrosti prenosa podatkov do 2400 MT/s.
Shranjevanje
256-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
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
_

Programska oprema
Aplikacije HP
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 3ER63EA #BED
Koda UPC/EAN: 192018819863
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 tipkovnica USB
Optična miška USB
Funkcije
Nagib: od 0° naprej do 25° nazaj

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
Spletna kamera
Kamera HP TrueVision HD IR z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Garancijske storitve*
Sie können die
Garantieabdec
kung Ihres
Produkts auf
insgesamt bis
zu 3 Jahre
erweitern;
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. 6
weitere
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
Informationen:
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
www.hp.com/a
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/.
t/garantieerweiterung
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