Karta produktu

HP Pavilion 27 All-in-One PC 27-r025nw
Usiądź wygodnie i odkrywaj
Potężne centrum rozrywki i wydajna stacja robocza w jednym – komputer Pavilion All-in-One jest gotowy na każde
Twoje wyzwanie. Stylowy ekran bezramkowy i powalająca nowoczesna konstrukcja – strumieniuj ulubione programy
lub zdobądź nowe umiejętności kulinarne na komputerze, który oferuje nie tylko świetny wygląd, ale przede wszystkim
zaskakującą wydajność.

Minimalistyczny wygląd.
Maksymalne wrażenia.

Robiący niesamowite wrażenie w
każdym otoczeniu komputer Pavilion
All-in-One to idealne połączenie
formy i funkcjonalności – smukła i
nowoczesna konstrukcja pozwala
zaoszczędzić miejsce na biurku, a
wysuwana kamera chroni prywatność
Twojej rodziny.

1

Niesamowite wrażenia z rozrywki

Usiądź wygodnie i oddaj się
niesamowitej rozrywce. Przenieś
każdy czat wideo, transmisję
strumieniową oraz wyświetlany
obraz na zupełnie nowy poziom
dzięki bezramkowemu ekranowi IPS
FHD1 oraz głośnikom pokrytym
tkaniną i dostrojonym przez B&O
PLAY.

Staw czoła każdemu dniu

Dzięki najnowszym procesorom
Intel® i pojemnym pamięciom
masowym możesz zrobić wszystko
od płacenia rachunków po
planowanie wakacji – możliwości są
nieograniczone.

Do wyświetlania obrazów w rozdzielczości Full High Definition (FHD) wymagane są treści w rozdzielczości FHD.
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Obejmuje
Potężny dźwięk doskonałej jakości
Podwójne głośniki HP i system dźwięku dostosowany we współpracy ze
specjalistami z firmy B&O PLAY zapewniają wspaniały, realistyczny dźwięk.
Pozwól, by dźwięk Cię poruszył.
Przełącznik HP Privacy Camera
Innowacyjna kamera internetowa wyposażona została w przełącznik
umożliwiający jej zakrycie i wyłączający rejestrację wideo, gdy nie jest ona
używana, co pozwala zachować bezpieczeństwo w sieci.
USB-C™
Jeden port USB-C™ umożliwia zasilanie urządzenia i przesyłanie do 5 GB
danych. W dodatku jest on odwracalny, co umożliwia prawidłowe
podłączenie za każdym razem.18,19
_

Przechowywanie danych w chmurze Dropbox
Przechowuj i synchronizuj dane w trybie online dzięki usłudze Dropbox.
Otrzymasz 25 GB pamięci masowej na rok, która umożliwia dostęp do
zdjęć, plików i muzyki oraz zarządzanie nimi i udostępnianie ich z
dowolnego miejsca z dostępem do internetu.20
_

HP Jumpstart
Podczas pierwszego uruchomienia komputera zapoznaj się z instrukcjami
dotyczącymi konfiguracji sprzętu i dowiedz się, jakie są jego funkcje.
_

Szybkość transmisji danych może się różnić. Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista
wydajność może być inna.
19 USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum.
20 25 GB darmowego miejsca na dysku sieciowym przez jeden rok 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).
18
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Specyfikacje
Wydajność

System operacyjny
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i7-7700T (podstawowe taktowanie 2,9 GHz, maks. 3,8 GHz z
technologią Intel® Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i7 7. generacji
Zestaw układów
Intel® H270
Pamięć
8 GB pamięci DDR4-2400 SDRAM (1 × 8 GB); Łączna liczba gniazd: 2 gniazda SODIMM
Szybkość transmisji danych do 2400 MT/s.
Archiwizacja danych
Napęd SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Nagrywarka DVD
Dropbox1
Grafika
Zintegrowana: Karta graficzna Intel® HD Graphics 630;
Karta dźwiękowa
Podwójne głośniki B&O PLAY 2 W
Wyświetlacz
Ekran FHD IPS o przekątnej 68,6 cm (27″) ZBD (1920 × 1080)
Zasilanie
Zewnętrzny zasilacz 120 W AC
_

Sieci i łączność

Interfejs sieciowy
Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000
Łączność bezprzewodowa
802.11a/b/g/n/ac (1x1) i moduł Bluetooth® 4.2 M.2 combo
Porty
Tył: 1 port USB 3.1 Type-C™; 1 port USB 3.1 (standard Battery Charging 1.2); 1 port
USB 3.1; 2 porty USB 2.0; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 1 port RJ-45
Czytnik kart HP „3 w 1”
Złącza wideo
1 port HDMI-out 1.4; 1 port HDMI-in 1.4
Kamera internetowa
Kamera HP TrueVision HD IR z zespołem dwóch mikrofonów cyfrowych

Projektowanie
Kolor produktu
Śnieżna biel
_

Oprogramowanie

Aplikacje HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Oprogramowanie
Netflix; Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft® Office 365
Serwis i wsparcie
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informacje dodatkowe

Oznaczenie
P/N: 3QW39EA #AKD
Kod UPC/EAN: 192545353755
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver
Waga
10 kg; Zapakowane: 13,2 kg
Wymiary
65,7 × 18 × 51,07 cm; Zapakowane: 79,1 × 23,3 × 61,8 cm
Gwarancja
2-letnia ograniczona gwarancja 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
Właściwość
Nachylenie: od 0° w przód do 25° w tył

Usługi gwarancyjne*
3 lata z
odbiorem i
zwrotem
UM918E

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.) 6 Technologia wielordzeniowa została

opracowana tak, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wydajność i częstotliwość zegara zależy od obciążenia aplikacji
oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron oraz logo Intel i Intel Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych
krajach.7 Wydajność funkcji Intel® Turbo Boost zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz ogólnej konfiguracji systemu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 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. 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. 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.
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