Taulukot

HP Pavilion 27 All-in-One PC 27-r150no
Ota mukava asento ja tutki
Viihteen tehopakkaus ja samalla tuottavuuden mestari. Pavilion All-in-One on valmis kaikkeen, mihin haluat. Reunasta
reunaan -näyttö ja upea moderni muotoilu. Siirry suosikkisarjasi suoratoistosta uuden ruokaohjeen opettelemiseen
tietokoneella, joka näyttää hienolta ja toimii hyvin.

Minimalistinen muotoilu.
Mahdollisimman paljon
ilmaisuvoimaa.

Upea missä tahansa ympäristössä.
Pavilion All-in-One on suunniteltu
yhdistämään muoto ja
toiminnallisuus täydellisesti. Sen siro
ja moderni ilme säästää tilaa
työpöydällä. Kameran kansi suojaa
perheesi yksityisyyttä.
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Huipputason viihdettä

Ota mukava asento ja anna
mukaansatempaavan viihteen
rentouttaa. Nosta suoratoisto,
videojuttelut ja valokuvien
katseleminen uudelle tasolle
QHD-tasoisen reunasta reunaan
-näytön ja kangaspäällysteisten B&O
PLAY -viritettyjen kaiuttimien avulla.1

Quad High Definition -kuvien (QHD) katselemiseen vaaditaan QHD-tarkkuuksista sisältöä.

Näe enemmän. Tee enemmän.

Uusimpien prosessorien ja runsaan
tallennustilan ansiosta voit syventyä
mihin haluat laskujen maksamisesta
loman suunnittelemiseen –
mahdollisuudet ovat rajattomat.
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Ominaisuudet
Windows 10
Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.

Uudelleenkirjoittava DVD-asema
Katsele ja kirjoita DVD-levyjä integroidun optisen aseman ansiosta.

Solid-State-asema
Tavallisista kiintolevyistä poiketen SSD-asemissa ei ole liikkuvia osia, joten
ne ovat tehokkaampia, luotettavampia ja nopeampia. Tietokone käynnistyy
muutamassa sekunnissa, tiedostojen siirtymistä ei tarvitse odotella
tuntikausia ja tietokone tuottaa aina jouhevamman käyttökokemuksen.
Todella vaikuttava kuuntelukokemus
HP:n kaksi kaiutinta ja yhdessä B&O PLAYn asiantuntijoiden kanssa
hienosäädetty äänentoisto tuottavat täyteläisen ja luonnolliselta
kuulostavan äänen. Anna äänen liikuttaa sinua.
HP Privacy -kameran kytkin
Tämä innovatiivinen verkkokamera suojaa käyttäjää verkossa kytkimellä,
joka peittää kameran ja poistaa videon käytöstä, kun kameraa ei käytetä.
USB-C™
Syötä virtaa laitteeseen ja siirrä tietoja jopa 5 Gt/s:n nopeudella. Tarvitset
vain yhden USB-C™-portin. Ja koska sen voi kääntää, sinun ei tarvitse
koskaan liittää mitään ylösalaisin.18,19

DDR4 RAM -varusteet
DDR4 on RAM-muistin tulevaisuus. Se toimii tehokkaammin ja
luotettavammin suuremmilla nopeuksilla. Sen kaistanleveys on suurempi,
joten kaikki moniajosta pelien pelaamiseen sujuu tehokkaammin.

Dropbox cloud -tallennus
Tallenna ja synkronoi sisältösi verkkoon Dropboxin avulla. Saat 25 Gt
tallennustilaa yhdeksi vuodeksi, jotta voit käyttää, hallita ja jakaa valokuvia,
musiikkia ja tiedostoja mistä tahansa internet-yhteyden välityksellä.20

Kiintolevytallennustila
Älä huolestu, vaikka digitaalisten elokuvien, musiikin ja kuviesi kokoelma
kasvaa. Massatallennusvaihtoehtojen avulla voit tallentaa ne kaikki. Tilaa
jää jäljelle runsaasti.

HP JumpStart
Kun käynnistät tietokoneesi ensimmäisen kerran, saat henkilökohtaista
opastusta ja hyödyllisen yhteenvedon tietokoneen toiminnoista.

_

8. sukupolven Intel® Core™ -prosessori
Uudenlainen suorituskyky varmistaa tasaisen järjestelmän vasteen ja
nopeat latausajat, joten tietokone tuottaa poikkeuksellisia kokemuksia.
Tukee hämmästyttävää 4K-tarkkuutta. Suoratoista ensiluokkaista sisältöä
tai luo sitä itse.
_

Huippuluotettavat yhteydet
Enää ei tarvitse huolestua epätasaisesta internet-yhteydestä ja heikoista
yhteyksistä. Pysy tehokkaasti yhteydessä Wi-Fi- ja
Bluetooth®-lisälaitteiden ja uusimman 802.11 a/c (2×2) WLAN-sovittimen
ja Bluetooth® 4.2:n avulla.
_

_

_

_

_

_

Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista,
jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia
vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
3
Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten
työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. Täyden 4K-tarkkuuden kuvien käyttämiseen vaaditaan 4K-sisältöä. Järjestelmän lataus- ja vasteaika
määräytyvät laitteen kokoonpanon mukaan.
4
Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten teknisten tietojen poikkeaminen luonnostiedoista
voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa. Bluetooth® on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä.
5
Todellinen nopeus saattaa vaihdella. Älä kopioi tekijänoikeudella suojattua materiaalia.
2
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i5-8400T (1,7 GHz:n peruskellotaajuus, jopa 3,3 GHz Intel® Turbo Boost
-tekniikalla, 9 Mt:n välimuisti, 6 ydintä)
Prosessorituoteperhe: 8. sukupolven Intel® Core™ i5 -suoritin
Piirisarja
Intel® H370
Muisti
8 Gt:n DDR4-2400 SDRAM -muisti (1 x 8 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 SODIMM
Siirtonopeus enintään 2 400 Mt/s.
Tallennustuotteet
yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min)
128 Gt:n SATA M.2 -SSD-asema
Kirjoittava DVD-asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Integroitu: Intel® UHD Graphics 630 -näytönohjain;
Ääni
B&O PLAY, kaksi 2 watin kaiutinta
Näyttö
Lävistäjältään 68,6 cm:n (27 tuuman) IPS SNB ZBD -täysteräväpiirtonäyttö (1 920 ×
1 080)
Virta
120 W:n ulkoinen verkkolaite
_

Liitettävyys

Verkkoliittymä
Sisäinen 10/100/1000 GbE LAN
Langaton yhteys
802.11a/b/g/n/ac (2x2) and Bluetooth® 4.2 M.2 -yhdistelmä
Portit
Taka: 1 USB 3.1 Type-C™ -portti; 1 USB 3.1 -portti (lataava 1.2); 2 USB 2.0 -porttia
Alareuna: 1 USB 3.1 -portti
Kolmea erilaista muistikorttia tukeva lukulaite
Videoliittimet
1 HDMI 1.4 -lähtöliitäntä; 1 HDMI 1.4 -tuloliitäntä
Web-kamera
HP Privacy FHD IR -kamera dual array -digitaalimikrofonilla

Suunnittelu

Tuotteen väri
Lumenvalkoinen
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart
Ohjelmisto
Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätietoja

Osanumero
P/N: 4DW87EA #UUW
UPC/EAN code: 193015101388
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
10 kg; Pakattu: 13,2 kg
Mitat
65,7 × 18 × 51,07 cm; Pakattu: 79,1 × 23,3 × 61,8 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Mukana toimitettavat lisävarusteet
HP:n langaton valkoinen näppäimistö äänenvoimakkuuden säädöllä
HP:n langaton valkoinen hiiri
Ominaisuudet
Kallistus: 0° eteenpäin, 25° taaksepäin

Takuupalvelut*
Nouto ja
palautus
-takuu kolme
vuotta
UC994E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava

erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.) 6 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä.
Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. Intel, Pentium,
Intel Core, Celeron, Intel-logo ja Intel Inside -logo ovat Intel-yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 7 Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.intel.com/technology/turboboost.
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