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HP Pavilion 27 All-in-One PC 27-r103nt
Arkana yaslan ve keşfet
Hem bir eğlence istasyonu hem de üretkenlik merkezi olan bu Pavilion All-in-One istediğiniz her şey için hazırdır.
Kenardan kenara ekranı ve şaşırtıcı ölçüde modern tasarımıyla mükemmel göründüğü kadar güçlü bir performans da
sunan bu bilgisayarda en sevdiğiniz programı seyretmekten yemek tarifi almaya kadar her istediğinizi yapabilirsiniz.

Minimalist tasarım. Maksimum
ifade.

Her ortamda göz alan Pavilion
All-in-One, biçim ve işlevi mükemmel
bir şekilde bir araya getirir ve ince,
modern görünümü masanıza alan
kazandırırken kayar kamerası
ailenizin gizliliğini korur.

1

Bir eğlence şöleni

Arkanıza yaslanın ve büyüleyici bir
eğlence deneyiminin keyfini yaşayın.
Kenardan kenara en fazla QHD ekran
ve B&O PLAY tarafından ayarlanan,
kumaş kaplı hoparlörlerle her bir akış,
görüntülü sohbet ve fotoğraf için
çıtayı yükseltin.1

QHD (Quad High Definition) görüntüleri görüntüleyebilmek için QHD içerik gerekir.

Daha fazla şey görün. Daha fazla
şey yapın.

En yeni işlemciler ve geniş depolama
alanıyla, fatura ödemekten tatil
planları yapmaya kadar sayısız işin
üstesinden gelebilirsiniz
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Özellikler
8'inci Nesil Intel® Core™ işlemci
Olağanüstü bilgisayar deneyimi sağlayan sorunsuz sistem yanıtı ve hızlı
yükleme süreleriyle performansı yükseltin. Çarpıcı 4K'ya kadar çözünürlük
desteğiyle birinci sınıf içerik akışı yapın veya kendi içeriklerinizi oluşturun.

_

Gerçekten güçlü bir ses deneyimi
B&O PLAY uzmanlarıyla işbirliği içinde özel olarak ayarlanan HP Çift
Hoparlör ve ses sistemi zengin ve gerçek bir ses deneyimi sunar. Kendinizi
sese bırakın.
HP Gizlilik Kamerası anahtarı
Bu yenilikçi web kamerası sizi çevrimiçi güvende tutmak için
kullanılmadığında kamerayı örtüp videoyu kapatacak şekilde tasarlanmış
bir anahtara sahiptir.
USB-C™
Tek bir USB-C™ bağlantı noktasından ister aygıtınıza güç verin ister 5 Gbs'ye
kadar veri aktarın. Ters çevrilebilir olduğu için ters veya düz takıp
takmadığınızı kontrol etmeniz gerekmez.18,19

_

Dropbox bulut depolama alanı
Dropbox ile içeriklerinizi çevrimiçi olarak depolayın ve eşitleyin. İnternet
erişimiyle fotoğraflarınıza, müziklerinize ve dosyalarınıza her yerden
erişmek, yönetmek ve paylaşmak için bir yıl süreyle 25 GB'lık depolama
alanı elde edin.20

_

HP Jumpstart
Bilgisayarınızı ilk açtığınızda, kurulum sırasında kişisel bir gezi yapın ve
bilgisayarınızın özelliklerini gözden geçirin.

_

Kaya gibi sağlam bağlantılar
Gidip gelen internet ve zayıf bağlantı nedeniyle endişe yaşamayın. En yeni
802.11 a/c (2x2) WLAN adaptörü ve Bluetooth® 4.2 ile Wi-Fi ağınıza ve
Bluetooth® aksesuarlarınıza bağlı kalın.
_

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

_

PCIe SSD depolama
512 GB olarak sunulan PCIe temelli flash depolama geleneksel 5400 rpm
dizüstü sabit sürücülerinden 17 kata kadar daha hızlıdır.

_

_

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. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. 4K görüntü için 4K içerik gerekir. Sistem yükleme ve yanıt
süresi ürün yapılandırmanıza göre değişir.
3
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.
5
CrystalDiskMark denektaşı yazılımı kullanarak yapılan dahili HP testlerine dayanmaktadır. Performans geleneksel 5400 rpm HDD'ye kıyasla sıralı olarak daha hızlıdır (salt okunur).
2
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
FreeDOS 2.0
İşlemci
Intel® Core™ i7-8700T (2,4 GHz, 6 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 8'nci Nesil Intel® Core™ i7 işlemci
Yonga kümesi
Intel® H370
Bellek
16 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 8 GB); Toplam yuva: 2 SODIMM
En fazla 2400 MT/sn aktarım hızları.
Bilgi Depolama
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD yazıcı
Grafik
Bağımsız: AMD Radeon™ 530 Grafik Kartı (2 GB GDDR5 ayrılmış);
Ses
B&O PLAY, çift 2 W hoparlör
Ekran
68,6 cm (27") diyagonal FHD IPS SNB ZBD dokunmatik ekran (1920 x 1080)
Güç
150 W harici AC güç adaptörü
_

Bağlantı

Tasarım
Ürün rengi
Kar beyazı
_

Yazılım

HP uygulamaları
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 4GT13EA #AB8
UPC/EAN kodu: 192545981651
Ağırlık
10 kg; Paketli: 13,2 kg
Boyutlar
65,7 x 18 x 51,07 cm; Paketli: 79,1 x 23,3 x 61,8 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 denetimine sahip HP Kablosuz Beyaz Klavye
HP Kablosuz Beyaz Fare
Özellikler
Eğim Açısı: 0° öne, 25° arkaya

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN
Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.2 M.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
Arka: 1 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.1 (Pil Şarjı 1.2); 2 USB 2.0
Alt: 1 USB 3.1
3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Video Konektörü
1 HDMI 1.4 çıkışı ; 1 HDMI 1.4 girişi
Web kamerası
Çift dizi dijital mikrofona sahip HP FHD IR Gizlilik Kamerası

Garanti hizmetleri*
3 yıllık bayiye
iade
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