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HP 24 All-in-One PC 24-f0013nt
Güzel All-in-One tasarımı. Performans için üretildi.
Bu güzel, güçlü All-in-One bilgisayar tüm ailenizin gereksinimlerini karşılamak ve işlerinizi tamamlamanıza yardımcı
olmak için gerekli depolama alanına sahiptir. İster iş ister oyun için olsun, yüksek performansıyla aynı ölçüde çekici
tasarımı buldunuz.

Alan ve performans

En yeni nesil işlemcisiyle ve siz ve
aileniz için yeterli depolama alanıyla
iş e-postaları göndermekten tatil
fotoğraflarını yüklemeye sorunsuzca
geçin.

Evin merkezi

Eve modern bir görünüm ve hava
katın. Bu All-in-One bilgisayar, ultra
ince çerçevesiyle daha fazla görüntü
sağlar ve birden çok açıdan
çalışmanıza olanak sağlayan
ayarlanabilir eğimli ayağa sahiptir.
Her odayı aydınlatması için tasarlandı

Hak ettiğiniz huzur

Bu bilgisayar aileniz ve
arkadaşlarınızla bağlantıda kalmanızı
kolaylaştırır. Gizlilik için kaydırılarak
açılan bir kapakla donatılan HD
kamera, dahili hoparlörler ve kolay
Wi-Fi bağlantısı içerir. Şimdi, iç
rahatlığıyla bağlantıda kalabilirsiniz.
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Özellikler
Windows 10
Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde eskisinden daha iyi bir şekilde
mükemmel işler ortaya koyun.

AMD® Radeon® R5 grafik kartı
Güçlü grafik kartıyla neredeyse istediğiniz her şeyi geliştirebilirsiniz. Bu
güçlü grafik kartı, oyun oynarken veya bir şeyler düzenlerken harika bir
performans sunar.

Sabit sürücü depolama alanı
Dijital film, müzik ve resim koleksiyonunuzun büyümesinden endişe
duymayın. Büyük depolama seçenekleriyle her şeyi kaydedebilir ve yine de
kullanılabilir depolama alanına sahip olabilirsiniz.
Mikro Kenarlı ekran
Daha büyük bir ekranı daha küçük bir çerçeveye sığdıran ve ultra inceliğiyle
zar zor görülebilen bu çerçeve, güzel olduğu kadar verimli tasarımıyla
aygıtınızın görünümünde çığır açıyor.
HP Gizlilik Kamerası anahtarı
Bu yenilikçi web kamerası sizi çevrimiçi güvende tutmak için
kullanılmadığında kamerayı örtüp videoyu kapatacak şekilde tasarlanmış
bir anahtara sahiptir.

802.11 a/c (1x1) WLAN ve Bluetooth® 4.2
Kablosuz teknolojisi sayesinde Wi-Fi ağına ve Bluetooth® aksesuarlarına
bağlı kalın.

Dört ön hoparlör
En sevdiğiniz şarkılar, filmler veya oyunlar için sesi yükseltin. Ses size doğru
iletildiğinde eğlenceyle aranıza hiçbir şey giremez.

Yeniden yazdırılabilir DVD sürücüsü
Tümleşik optik sürücüyü kullanarak DVD izleyin ve yazın.

Herkesin güvenebileceği kalite
Hayat öngörülemeyebilir, ancak HP dizüstü bilgisayarınız öyle olmamalı.
100 bireysel testle desteklenen dizüstü bilgisayarlarımız, güvenebileceğiniz
dayanıklılık ve güvenilirlik sunmak için tüm bu testlerden geçirilir.

_

AMD A9 işlemci (çift çekirdekli)
Tüm günlük görevler için ihtiyaç duyduğunuz ışık hızında çalışma olanağını
elde edin. Güçlü 7'inci nesil performansı, elinizi kolunuzu bağlayan
yavaşlamalar olmadan çok sayıda uygulamayla çalışmanızı sağlar.
_

_

_

_

DDR4 RAM seçenekleri
Daha yüksek hızlarda daha verimli ve daha güvenilir bir şekilde çalışma
üzere tasarlanan DDR4, RAM'in geleceğidir. Daha yüksek bant genişliği
sayesinde çoklu görevler gerçekleştirmekten oyun oynamaya kadar her
işlemin performansı artar.

_

_

_

Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS
güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz.
http://www.microsoft.com.
2
Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir.
3
Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler, taslak belirtimlerden
farklı olursa bu durum dizüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma özelliğini etkileyebilir. Bluetooth® sahibine ait bir ticari markadır ve HP Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.
4
Gerçek hız değişiklik gösterebilir. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.
1
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
İşlemci
AMD Çift Çekirdekli A9-9425 APU (3,1 GHz taban frekans, 3,7 GHz'ye kadar patlama
frekansı, 1 MB önbellek)
İşlemci ailesi: AMD Çift Çekirdekli A Serisi işlemci
Bellek
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Toplam yuva: 2 SODIMM
En fazla 2133 MT/sn aktarım hızları.
Bilgi Depolama
1 TB 7200 rpm SATA
DVD yazıcı
Grafik
Bağımsız: AMD Radeon™ 520 Grafik Kartı (2 GB GDDR5 ayrılmış);
Ses
DTS Studio Sound™, çift 2 W hoparlör
Ekran
60,45 cm (23,8 inç) diyagonal FHD IPS ZBD yansıma önleyici WLED arkadan
aydınlatmalı üç kenarı kenarlıksız (1920 x 1080)
Güç
90 W harici AC güç adaptörü
_

Bağlantı

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN
Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
Arka: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 birleşik kulaklık/mikrofon
3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Video Konektörü
1 HDMI 1.4
Web kamerası
Çift dizi dijital mikrofona sahip HP HD Gizlilik Kamerası

Tasarım
Ürün rengi
Siyah
_

Yazılım

HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP JumpStart
Yazılım
Netflix; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 4GZ70EA #AB8
UPC/EAN kodu: 192545970112
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
5,92 kg; Paketli: 9.34 kg
Boyutlar
54,09 x 1,63 x 41,95 cm; Paketli: 24 x 50,2 x 64,9 cm
Garanti
2 yıl sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti.; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3
yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.
Eklenen aksesuarlar
Ses düzeyi denetimine sahip HP USB Kablolu Siyah Klavye
HP Kablolu Siyah Fare
Özellikler
Eğim Açısı: 0° öne, 25° arkaya

Önerilen aksesuarlar*
* Dahil değildir.

HP Hoparlör
Sistemi 400
1FU68AA

Garanti hizmetleri*
HP C2500
Masaüstü
H3C53AA

HP X3000 Kar
Fırtınası Beyaz
Kablosuz Fare
N4G64AA

3 yıllık bayiye
iade
UK183E

1 Kayıt tarihinden itibaren 12 ay boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne

dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.) 6 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu
teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü
değildir. AMD ve Radeon, Advanced Micro Devices, Inc'nin ticari markalarıdır. 7 Toplu frekans performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak
yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan
donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows ve Windows
Logosu, Microsoft Corporation'ın ABD'deki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, ilgili sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans ile kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli
bir ticari markadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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