ERROR REPORT

WARNING
HP All-in-One 24-f0006nj

The following errors have been detected:
Chunk feature_01_suppt_01_medium is not translated
Chunk feature_01_suppt_02_medium is not translated
Chunk feature_01_suppt_03_medium is not translated
Chunk feature_01_suppt_04_medium is not translated
Chunk feature_01_suppt_05_medium is not translated
Chunk lgldisclaimer_01 is not translated
Chunk lgldisclaimer_02 is not translated
Chunk lgldisclaimer_03 is not translated
Chunk lgldisclaimer_04 is not translated
Chunk display is not translated
Chunk weightpackmet is not translated

גיליון נתונים

HP 24 All-in-One PC
24-f0006nj
. בנוי לספק ביצועים. יפהפהAll-in-One עיצוב
 כולל,עוצמה- יפה ורב, זהAll-in-One מחשב
אחסון שיענה על צורכיהם של כל בני
.המשפחה ויסייע לכם להשלים כל משימה
— בין אם מדובר בעבודה או במשחקים
מצאת את העיצוב האטרקטיבי במיוחד
.בשילוב ביצועים גבוהים

מרחב וביצועים

 עבור בצורה חלקה משליחת הודעות דואר אלקטרוני בקשר, ואחסון מספיק לך ולכל המשפחה,עם המעבד המתקדם ביותר
.לעבודה להעלאת תמונות מהחופשה בקלות
קישוט מרכזי לבית

, זה מציג יותר עם מסגרת דקה במיוחד ומעמד עם הטיה מתכווננתAll-in-One הבא הביתה מראה ותחושה מודרניים מחשב
. מתוכנן להאיר כל חדר.המאפשרים לך לעבוד מפרספקטיבות מרובות
שלוות נפש שמגיעה לך

, — המצוידת במתג זחיח לפרטיות — ובנוסףHD  כולל מצלמת.מחשב זה מקל לשמור על קשר עם בני משפחה וחברים
. באפשרותך להישאר בקשר תוך שמירה על שקט נפשי, כעת. נוחהWi-Fi רמקולים מובנים וקישוריות
:כולל

.Do great things confidently with the familiar feel of Windows - only better ●

Always see your content at its best with 178° wide-viewing angles and a vibrant picture. And with ●
.touchscreen technology, you can control your PC right from the screen

Get the lightning-fast speed you need for all your day-to-day tasks. Powerful 7th generation ●
.performance lets you work with multiple applications at once without experiencing crippling slowdowns
Enhance virtually anything you do with powerful discrete graphics. Whether it’s gaming or editing, this ●
.powerful graphics card delivers great performance

Not all features are available in all editions or versions of Windows. Systems may require upgraded and/or separately purchased hardware, drivers, software or BIOS update to take full advantage of Windows 1
functionality. Windows 10 is automatically updated, which is always enabled. ISP fees may apply and additional requirements may apply over time for updates. See http://www.microsoft.com. 2 Full high-definition (FHD)
content is required to view FHD images. 3 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology.
Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. AMD’s numbering is not a measurement of clock speed. 4 Wireless access point and Internet
service required. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ from the draft specifications, it may
.affect the ability of the laptop to communicate with other 802.11ac WLAN devices. Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license

גיליון נתונים

HP 24 All-in-One PC

Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

מעבד ) AMD Dual-Core A9-9425 APUתדר בסיס של  ,3.1 GHzתדר פרץ של עד  ,3.7 GHzמטמון של (1 MB
משפחת מעבדים :מעבד  AMD A Seriesבעל ליבה כפולה

מעבד

זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח  ;(8 GB x 1) 8 GBמספר חריצים כולל :שני רכיבי SODIMM

זיכרון

 SATAשל  7,200 ,1 TBסל"ד; צורב DVD

אחסון

(diagonal FHD IPS ZBD anti-glare WLED-backlit three-sided borderless touch screen (1920 x 1080 "23.8

תצוגה

 10/100/1000 GbE LANמשולב

ממשק רשת

 (1x1) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.2-משולב

קישוריות אלחוט

משולב :כרטיס גרפי AMD Radeon™ R5
יציאת HDMI 1.4

וידיאו

™ 2 ,DTS Studio Soundרמקולים של  2ואט

קול

אביזרים כלולים

מצלמת  HP Privacy HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול; מקלדת  HP Wirelessבצבע לבן עם בקרת עוצמת קול; עכבר  HP Wirelessבצבע לבן

יציאות

 2יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; קורא כרטיס זיכרון  3ב1-

הטיה 0° :קדימה עד  25°אחורה

מאפיינים

מתאם מתח  ACחיצוני של  65ואט

חשמל

יישומי HP

מתג HP Audio; HP JumpStart

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™ 2

 ;Netflixגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365

תוכנה

P/N: 4AA37EA #ABT
קוד UPC/EAN: 192545672122

מידע נוסף

 5.92ק"ג; ארוזkg 9.34 :

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 41.95 x 1.63 x 54.09ס"מ; ארוז 64.9 x 50.2 x 24 :ס"מ
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת ל -3שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;.

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים מומלצים*

* לא כלול.

HP Speaker System 400
1FU68AA

מקלדת למחשב שולחני HP C2500
H3C53AA

עכבר אלחוטי HP X3000
 Blizzardלבן
N4G64AA

 © Copyright 2018 HP Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות
המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה .לא
כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את
הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות
נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת  ,Windows ,Microsoft .http://www.microsoft.comוהסמל של  Windowsהם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Bluetooth .Microsoft Corporation
הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  Hewlett-Packard Companyבמסגרת רישיון Intel .ו Core-הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.
 ENERGY STARהוא סימן רשום בבעלות ממשלת ארה"ב .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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