Podatkovni list

HP All-in-One 22-b012ny
Preoblikovan, zanesljiv in pripravljen za vas.
Ne glede na to, ali v družini potrebujete računalnik za brskanje po internetu, pretakanje ali spopad z naslednjo veliko
nalogo, ta preoblikovan večnamenski računalnik po ugodni ceni vsem uporabnikom zagotovi tisto, kar potrebujejo.
Zaradi popolnoma novega videza in zanesljive, zaupanja vredne zmogljivosti, je ta računalnik odlična izbira za druženje
v dnevni sobi.

Pripravljen za vsakodnevno
uporabo

Najnovejši procesorji1, velika shramba
in zaslon z diagonalo 54,6 cm (21,5
palca) poganjajo vašo vsebino in
zagotavljajo odličen pogled za vso
družino. Zdaj se lahko brez
upočasnjevanja povežejo vsi.

Kakovost, na katero lahko računa
vsakdo
HP-jev večnamenski računalnik, v
katerem je bilo opravljenih več kot
100 preizkusov2, bo vaši družini v
pomoč pri vsaki domači nalogi,
šolskem projektu in celodnevnem
druženju ob filmih.

Povsem prilagojen

Ta večnamenski računalnik, ki je
popolnoma preoblikovan z
elegantnim, valovitim vzorcem in
novim, privzdignjenim stojalom, bo
videti odlično zraven druge hišne
opreme.

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. 2 Rezultati preizkušanja v postopku HP Total Test niso zagotovilo za nadaljnje delovanje v takšnih preizkusnih pogojih. Za
povračilo škode na podlagi preizkusnih pogojev postopka HP Total Test ali kakršne koli naključne škode potrebujete dodaten paket HP Care Pack za zaščito pred naključno škodo.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Celeron® J3060 (1,6 do 2,48 GHz, 2 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Celeron®
Pomnilnik
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Skupno število rež: 2 DIMM
Hitrosti prenosa podatkov do vključno 1600 MT/s
Shranjevanje
500 GB 7200 obr./min SATA
Zapisovalnik DVD
Dropbox1
Grafika
Vgrajeno: Grafična kartica Intel® HD;
Zvočna kartica
DTS Studio Sound™
Prikaz
Zaslon FHD IPS z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca), zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo
WLED od zadaj (1920 x 1080)
Napajanje
Napajalnik AC 65 W
_

Povezovanje

Omrežni vmesnik
Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Brezžična povezljivost
Kombinirani priključek 802.11b/g/n (1 x 1) in Bluetooth® 4.0
Vrata
2 priključka USB 2.0; 2 priključka USB 3.0; 1 kombinirani priključek za
slušalke/mikrofon
Bralnik pomnilniških kartic 3-v-1
Priključki za video
1 izhodni priključek HDMI 1.4
Spletna kamera
Spletna kamera HP z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Oblikovanje
Barva izdelka
Snežno bela
_

Programska oprema
CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; 1-mesečni preizkus za nove
naročnike zbirke Microsoft® Office 365
Storitve in podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 1EG25EA #BED
Koda UPC/EAN: 192545296977
Ustreznost za električno učinkovitost
Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Teža
5,53 kg; Pakirano: 7,37 kg
Mere
53,9 x 18,4 x 39,7 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

Združljiva dodatna oprema*
* Ni priloženo.

HP HD 4310
Webcam
H2W19AA

Garancijske storitve*
Sistem zvočnikov
HP 2.1 White
S7000
K7S76AA

Bele žične
slušalke HP
H3100
T3U78AA

3-letni
prevzem in
vračilo
U1PS3E

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/.

Izdelek je lahko drugačen kot na prikazanih slikah. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih
izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. 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. 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.
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