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Gyönyörű All-in-One kialakítás. Teljesítményre tervezve.
Ez a látványos, nagy teljesítményű All-in-One számítógép elegendő tárhellyel rendelkezik ahhoz, hogy az egész család
számára biztosítsa a hatékonyságot. Akár munkáról, akár szórakozásról van szó, ez a számítógép nem csak
esztétikus, de gondoskodik a nagy teljesítményről is.

Szabad hely és teljesítmény

A legújabb processzorral, valamint az
Ön és a családja számára bőségesen
elegendő tárhellyel gond nélkül
töltheti fel a vakáción készült képeit a
munkahelyi e-mailek elküldése után.

Otthona éke

Tegye otthona részévé az innovációt.
Ez az All-in-One az ultravékony
keretnek köszönhetően több
tartalmat képes megjeleníteni,
továbbá állítható dőlésszögű
állvánnyal rendelkezik, így különböző
perspektívákból is használható.
Bármilyen szobát feldob.

A megérdemelt, tökéletes
biztonság

Ez a számítógép megkönnyíti a
kapcsolattartást a családdal és a
barátokkal. Az adatvédelem
érdekében csúszókapcsolóval ellátott
HD kamerát, beépített hangszórókat
és egyszerű Wi-Fi csatlakozási
lehetőséget biztosít. Most már
aggodalom nélkül tarthatja a
kapcsolatot bárkivel.
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Szolgáltatások
8. generációs Intel® Core™ processzor
A teljesítmény javításával gyorsan reagáló rendszert és rövidebb betöltési
időket érhet el, így kiváló számítógépes élményben lehet része. 4K
felbontást is használhat, prémium minőségű tartalmakat játszhat le a
hálózaton, vagy akár saját tartalmakat is létrehozhat.
_

Intel® UHD Graphics 620
Zökkenőmentesen továbbíthat 4K felbontású tartalmakat, és kedvenc
játékaival dedikált grafikus kártya nélkül is 720p minőségben játszhat. A
kiemelkedő grafikai teljesítmény hatása minden típusú tevékenység során
észrevehető.
_

802.11 a/c (1x1) WLAN és Bluetooth® 4.2
A vezeték nélküli technológiával Wi-Fi és Bluetooth®-eszközöket
csatlakoztathat.
_

DDR4 RAM opciók
A hatékonyabb és nagyobb sebesség mellett is megbízhatóbb működésre
tervezett DDR4 a jövő RAM-ja. A nagyobb sávszélesség mindenhez
nagyobb teljesítményt biztosít, legyen szó a párhuzamos feladatvégzésről
vagy a játékokról.

Hajszálvékony keretes kijelző
A vékonyabb, szinte láthatatlan keretbe foglalt nagyobb kijelző hatékony
kialakítása forradalmasítja az eszköz megjelenését.
HP Privacy kamera kapcsolóval
Ez az innovatív webkamera egy kapcsolóval van ellátva, amely lefedi és
kikapcsolja a kamerát, amikor az nincs használatban, így gondoskodik az
Ön biztonságáról.
_

Négy előre irányított hangszóró
Bátran feltekerheti kedvenc zenéi, filmjei vagy játékai hangerejét. Mivel a
hangrendszer Ön felé irányul, semmi sem állhat az önfeledt szórakozás
útjába.
_

Megbízható minőség
Az élet néha tartogat meglepetéseket, de HP All-in-One számítógépére
mindig számíthat. Laptopjaink több mint 100 teszten esnek át, hogy
minden helyzetben biztosítsák a tartósságot és a megbízhatóságot.
_

_

Merevlemez-tárhely
Nem kell aggódnia az egyre növekvő digitálisfilm-, zene- és
képgyűjteménye miatt. A hatalmas tárhelyet biztosító opciók segítségével
minden tartalmat menthet, és még ezután is nagyméretű szabad
tárterülete marad.
_

PCIe SSD meghajtó
A 128 GB-os kapacitással elérhető, PCIe-alapú flash-tároló akár 17-szer
gyorsabb, mint a hagyományos, 5400 ford./perces laptopmerevlemezek.

A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az
órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak. A 4K képminőséghez 4K felbontású
tartalom szükséges. A rendszer betöltési ideje és a válaszidők a termékkonfigurációtól függően eltérnek.
2
A 4K képminőséghez 4K felbontású tartalom szükséges. A HD képek megtekintéséhez HD tartalom szükséges.
3
Vezeték nélküli hozzáférési pont és internetelérés szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott. A 802.11ac WLAN műszaki jellemzői csak tervek, és nem tekinthetők
véglegesnek. Ha a végleges műszaki jellemzők eltérnek a tervektől, az befolyásolhatja a laptop és a többi 802.11ac WLAN-eszköz közötti kommunikációt. A Bluetooth® jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc.
licencmegállapodás keretében használ.
4
A CrystalDiskMark teljesítménymérő szoftverrel végzett HP belső teszt alapján. A hagyományos 5400 ford./perces sebességű merevlemezekhez képest a teljesítmény szekvenciálisan gyorsabb (csak olvasás).
1
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Operációs rendszer
FreeDOS 2.0
Processzor
Intel® Core™ i5-8250U (1,6 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával
akár 3,4 GHz, 6 MB gyorsítótár, 4 mag)
Processzorcsalád: 8. generációs Intel® Core™ i5 processzor
Lapkakészlet
Intel® H370
Memória
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Bővítőhelyek száma: 2 SODIMM
Akár 2400 MT/s átviteli sebesség.
Adattárolás
1 TB-os, 7200 f/p SATA
128 GB-os PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafikus rendszer
Integrált: Intel® UHD Graphics 620;
Hangeszközök
DTS Studio Sound™, dupla 2 W-os hangszóró
Képernyő
60,45 cm (23,8 hüvelyk) képátlójú, FHD IPS ZBD csillogásmentes, WLED-es hátsó
megvilágítású, három oldalon keret nélküli kialakítású (1920 x 1080)
Tápellátás
65 W-os külső váltóáramú tápegység
_

Kialakítás
Termékszín
Hófehér
_

Szoftver

HP alkalmazások
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: 4UF19EA #AKC
UPC/EAN-kód: 193015226982
Súly
5,92 kg; Csomagolva: 9.34 kg
Méretek
54,09 x 1,63 x 41,95 cm; Csomagolva: 24 x 50,2 x 64,9 cm
Jótállás
1 éves korlátozott jótállás az alkatrészekre és a javításra futárszolgálattal.; A
termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további
információért forduljon HP-viszonteladójához.
Mellékelt tartozékok
HP vezeték nélküli fehér billentyűzet hangerőszabályzóval
HP vezeték nélküli fehér egér
Jellemzők
Döntés: 0° előre, 25° hátra

Csatlakoztathatóság

Hálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 GbE LAN
Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált 802.11a/b/g/n/ac (1x1) és Bluetooth® 4.2
Portok
Hátul: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon
3 az 1-ben memóriakártya-olvasó
Webkamera
HP Privacy HD kamera digitális kétcsatornás mikrofonnal

Ajánlott kiegészítők*
* Nem tartozék.

HP
hangszórórends
zer 400
1FU68AA

Jótállási szolgáltatások*
HP C2500 asztali
készülék
H3C53AA

HP X3000
hófehér vezeték
nélküli egér
N4G64AA

3 éves el- és
visszaszállítás
U4812E

6A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások

munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak. Az Intel, a Pentium, az Intel Core, a Celeron, az Intel embléma, valamint az Intel Inside embléma az Intel Corporation
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. 7Az Intel® Turbo Boost teljesítménye függ a hardver-, szoftver- és a teljes rendszerkonfigurációtól. További infromáció: http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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