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Csak dőljön hátra, és fedezze fel a lehetőségeket
A Pavilion All-in-One részben egy kivételes képességekkel rendelkező szórakoztatóközpont, részben egy nagy
teljesítményű munkagép, amely mindenre készen áll. Egy olyan, keret nélküli kijelzővel rendelkező, lenyűgözően
modern formavilágú számítógép, amelyen könnyedén streamelheti kedvenc tévéműsorait vagy sajátíthat el új
recepteket, és amelynek a szépségét csak a teljesítménye múlja felül.

Minimalista kialakítás. Maximális
hatás.

A Pavilion All-in-One úgy van
kialakítva, hogy bármilyen
környezethez illeszkedni tudjon, és
tökéletesen egyesítse a szép külsőt
az értékes belsővel. A vékony és
modern kialakítású készülék kevés
helyet foglal az asztalán, a
kameracsúszka pedig gondoskodik
magánéletének védelméről.

A szórakoztatás mestere

Dőljön hátra, és adja át magát az
élménynek. A keret nélküli FHD IPS
kijelző és a szövettel borított B&O
PLAY hangszórók minden
streameléshez, videobeszélgetéshez
és fényképhez hozzá tudnak tenni
valami pluszt.1

A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.

1

Egész nap használható

A legújabb processzoroknak és a
bőséges tárhelynek köszönhetően
bármibe belefoghat a számlái
kifizetésétől kezdve az esedékes
nyaralás megtervezéséig – a
lehetőségek végtelenek.
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Szolgáltatások
Full HD IPS kijelző
Kristálytiszta kép minden szögből. A széles, 178°-os betekintési szög és az
1920 x 1080 képpontos felbontás révén mindig nagyszerű minőségben
tekintheti meg kedvenc tartalmait.
_

AMD Ryzen™ 5 processzor
Élvezze az igazán lenyűgöző asztali teljesítmény előnyeit. Az akár 6 mag, a
12 szál és a forradalmian új architektúra együtt egy olyan processzort
eredményez, amely bármilyen csúcskategóriás játékkal könnyedén elbír.
_

Stabil kapcsolatok
Nem kell aggódnia az akadozó internet- és a gyenge hálózati kapcsolat
miatt. A legújabb 802.11 a/c (2x2) WLAN adapternek és a Bluetooth® 4.2
technológiának köszönhetően problémák nélkül csatlakozhat a Wi-Fi és
Bluetooth®-kapcsolatot használó kiegészítőkhöz.

Lenyűgöző hangzás
A HP dupla hangszórók és a B&O PLAY szakértőivel együttműködésben
kidolgozott hangrendszer utánozhatatlan, gazdag hangzásvilágot biztosít.
Hagyja, hogy magával ragadja a zenehallgatás élménye.
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.
USB-C™
Egyetlen USB-C™ porttal biztosíthatja az eszköz tápellátását, és akár 5 GB
sebességgel továbbíthat adatot. Ráadásul a port megfordítható, így a
csatlakozókat akár fejjel lefelé is csatlakoztathatja.18,19
_
_
_

_

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.
_

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 Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
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 AMD számozása nem az órajelet tükrözi.
4
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.
5
A CrystalDiskMark teljesítménymérő szoftverrel végzett HP belső teszt alapján. A hagyományos 5400 ford./perces sebességű merevlemezekhez képest a teljesítmény szekvenciálisan gyorsabb (csak olvasás).
2
3
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Operációs rendszer
FreeDOS 2.0
Processzor
AMD Ryzen™ 5 2500U (2 GHz-es alap- és akár 3,6 GHz-es burst frekvencia, 6 MB
gyorsítótár, 4 mag)
Processzorcsalád: AMD Ryzen™ 5 processzor
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
1

Grafikus rendszer
Integrált: AMD Radeon™ Vega 8 grafikus kártya;
Hangeszközök
B&O PLAY, dupla 2 W-os hangszóró
Képernyő
60,4 cm (23,8 hüvelyk) képátlójú FHD IPS ZBD (1920 x 1080)
Tápellátás
120 W-os külső váltóáramú tápegység
_

Csatlakoztathatóság

Hálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 GbE LAN
Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált 802.11a/b/g/n/ac (2x2) és Bluetooth® 4.2 M.2
Portok
Hátul: 1 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.1 (1.2 akkumulátortöltés); 2 USB 2.0
Alsó nézet: 1 USB 3.1
3 az 1-ben memóriakártya-olvasó
Videocsatlakozók
1 HDMI 1.4-kimenet; 1 HDMI 1.4-bemenet
Webkamera
HP TrueVision HD kamera digitális kétcsatornás mikrofonnal

Kialakítás
Termékszín
Hófehér
_

Szoftver

HP alkalmazások
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: 4UA68EA #AKC
UPC/EAN-kód: 193015227033
Súly
7,8 kg; Csomagolva: 10,66 kg
Méretek
57,2 x 17 x 45,6 cm; Csomagolva: 53,8 x 23 x 70,5 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

Jótállási szolgáltatások*
3 éves el- és
visszaszállítás
UC994E

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 AMD számozása nem az órajelet tükrözi. Az AMD és a Radeon az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. 7A burst frekvenciateljesítmény függ a hardver-, szoftver- és a teljes
rendszerkonfigurációtól.
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