Karta produktu

HP All-in-One 22-b025nw
Przeprojektowany. Niezawodny. Dostosowany do Twoich potrzeb.
Niezależnie od tego, czy chcecie surfować po internecie, strumieniować treści czy uporać się z kolejnym dużym
projektem, ten niedrogi, zaprojektowany na nowo komputer zintegrowany z ekranem spełni wszystkie potrzeby całej
rodziny. Zupełnie nowy wygląd i niezawodna, sprawdzona wydajność sprawiają, że nie może go zabraknąć w Twoim
salonie.

Pełna wydajność każdego dnia

Najnowsze procesory1, duża ilość
pamięci i wyświetlacz o przekątnej
54,6 cm (21,5″) wzmacniają przekaz i
zapewniają wspaniały obraz całej
rodzinie. Teraz każdy może mieć
szybki dostęp do treści bez zbędnych
przestojów.

Jakość, na której każdy może
polegać

Pomyślne przejście ponad 100
testów2 dowodzi, że komputer HP
All-in-One to niezawodne
rozwiązanie dla Twojej rodziny –
zarówno do nauki i projektów
szkolnych, jak i organizowania
domowych maratonów filmowych.

Komputer z charakterem

Zaprojektowany na nowo, zdobiony
eleganckim, falistym wzorem
i wyposażony w nową, podwyższoną
podstawę komputer zintegrowany z
ekranem wspaniale wkomponuje się
w wystrój Twojego mieszkania.

Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych klientów lub aplikacji. Wydajność i
częstotliwości zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. 2 Wyniki testów HP Total Test Process nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach.
Uszkodzenie w warunkach testowych HP Total Test Process oraz wszelkie uszkodzenia przypadkowe wymagają wykupienia opcjonalnego pakietu ochrony HP przed przypadkowymi uszkodzeniami.
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Windows 10
Zainstalowany system Windows 10. Pewna praca w znajomym środowisku
systemu Windows – z wieloma udoskonaleniami.
_

Szeroki kąt widzenia i żywe kolory
Wyraźne obrazy na tym ekranie Full HD – nawet przy bardzo szerokim
kącie widzenia.
_

Opcje RAM
Pamięć RAM jest niezbędna do wykonywania wielu zadań i obsługi
wymagających programów, np. do edycji wideo oraz gry. Im więcej pamięci
RAM wybierzesz, tym większą uzyskasz wydajność.
_
_
_

Twarzą w twarz z dowolnego miejsca
Wyraźne szczegóły i czysty obraz podczas czatów wideo z rodziną lub
współpracownikami. Doskonała kamera internetowa zapewnia lepszy niż
kiedykolwiek wcześniej kontakt i pracę.
Złącze USB 2.0
Dzięki klasycznemu złączu USB 2.0 nie trzeba stosować przejściówek.
Można łatwo podłączyć dowolne urządzenie peryferyjne USB bez płacenia
dodatkowo za zbędne klucze sprzętowe.
Złącze USB 3.0
Dzięki pełnowymiarowemu złączu USB 3.0 nie trzeba stosować
przejściówek. Można łatwo podłączyć dowolne urządzenie peryferyjne USB
bez płacenia dodatkowo za zbędne klucze sprzętowe.
_
_
_

Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników,
oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest automatycznie aktualizowany. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu lub spełnienia innych
warunków w miarę upływu czasu. Patrz http://www.microsoft.com.
4 Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
5 W przypadku napędów SSD 1 GB = 1 miliard bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Do 35 GB miejsca na dysku twardym zarezerwowano na potrzeby oprogramowania do odzyskiwania
systemu.
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Specyfikacje
Wydajność

System operacyjny
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Celeron® J3060 (1,6 GHz, maks. 2,48 GHz, 2 MB pamięci podręcznej, 2
rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Pentium®
Pamięć
4 GB pamięci DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Łączna liczba gniazd: 2 DIMM
Szybkość transmisji danych do 1600 MT/s.
Archiwizacja danych
Dysk SATA 1 TB 7200 obr./min
Nagrywarka DVD
Dropbox1
Grafika
Zintegrowana: Intel® HD Graphics;
Karta dźwiękowa
DTS Studio Sound™
Wyświetlacz
Ekran FHD IPS o przekątnej 54,6 cm (21,5") z powłoką antyrefleksyjną i
podświetleniem WLED (1920 x 1080)
Zasilanie
Zewnętrzny zasilacz sieciowy 65 W
_

Sieci i łączność

Interfejs sieciowy
Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000
Łączność bezprzewodowa
Karta sieciowa 802.11b/g/n (1 x 1) i moduł Bluetooth™ 4.0 Combo
Porty
2 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon)
Czytnik kart pamięci 3 w 1
Złącza wideo
1 wyjście HDMI 1.4
Kamera internetowa
Kamera internetowa HP z zespołem dwóch mikrofonów cyfrowych

Projektowanie
Kolor produktu
Śnieżnobiały
_

Oprogramowanie

Aplikacje HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect
Oprogramowanie
CyberLink PowerDirector; Odtwarzacz multimedialny CyberLink Power; Miesięczna
wersja próbna dla nowych klientów Microsoft® Office 365
Serwis i wsparcie
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informacje dodatkowe

Oznaczenie
P/N: W3E67EA #AKD
Kod UPC/EAN: 192018938762
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver
Waga
5,53 kg; Zapakowane: 7,37 kg
Wymiary
53,9 × 18,4 × 39,7 cm
Gwarancja
2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do
klienta; Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej
informacji można uzyskać u dilera HP.
Akcesoria w zestawie
Biała klawiatura USB
Mysz optyczna USB

Zgodne akcesoria*
* Nie wchodzi w skład zestawu.
Kamera
internetowa HD
HP 4310
H2W19AA

Usługi gwarancyjne*
System
głośników HP
2.1 White S7000
K7S76AA

Białe słuchawki
przewodowe HP
H3100
T3U78AA

3 lata z
odbiorem i
zwrotem
UM917E

1 25 GB miejsca na dysku sieciowym przez 12 miesięcy od chwili rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymagany dostęp do internetu (nie wchodzi w zakres dostawy).
2 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.)

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w
oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core
są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny
dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat
za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com.
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