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HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r108no
Læn dig tilbage og oplev
Pavilion All-in-One er fremragende til både underholdning og produktivitet og er klar, uanset hvad du har lyst til at lave.
Med en skærm næsten uden ramme og det utroligt moderne design er det som en leg at gå fra streaming af din
yndlingsserie til at lære en ny opskrift på en computer, der er ligeså flot, som den er god.

Minimalistisk design. Maksimalt udtryk.

En underholdende følelse

Kom godt igennem dagen

Pavilion All-in-One er imponerende i ethvert miljø og er
designet med den perfekte blanding af format og
funktion – det tynde og moderne udseende sparer plads
på skrivebordet, mens kameraets beskyttelsesdæksel
beskytter familiens privatliv.

Læn dig tilbage, og få en fængende
underholdningsoplevelse. Du kan forbedre enhver
streaming, videochat og alle billeder med en FHD
IPS-skærm næsten uden ramme og stofdækkede
højttalere, der er fintunet af B&O PLAY.1

Med de nyeste processorer og rigelig
lagerplads kan du komme i gang
med alt lige fra at betale
regningerne til at planlægge ferien –
mulighederne er uendelige.

1 Det kræver Full HD-indhold (FHD) at vise billeder i Full HD.
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Fremhævede funktioner

Windows 10
Du kan udføre fantastiske ting helt uden problemer og med den velkendte
følelse, du får med Windows – bare bedre.
IPS-skærm i Full HD
Nyd godt af krystalklare billeder fra alle vinkler. Med en bred synsvinkel på
178 grader og en levende opløsning på 1920 x 1080 har du altid et godt
udsyn til dit yndlingsindhold.
AMD Ryzen™ 5-processor
Oplev en stationær computer med en fantastisk ydeevne. Denne CPU har op
til 6 kerner, 12 tråde og en revolutionerede ny arkitektur, så den kan klare alle
AAA-spil, uanset hvor krævende de er.
Bundsolide forbindelser
Du skal aldrig bekymre dig om ustabilt internet og dårlige forbindelser. Du
kan bevare en effektiv forbindelse til Wi-Fi og til Bluetooth®-tilbehør med den
nyeste 802.11ac (2x2) WLAN-adapter og Bluetooth® 4.2

Lagerplads på harddisk
Du behøver ikke bekymre dig om, at din samling af digitale film, sange, og
billeder vokser. Med store lagringsmuligheder kan du gemme det hele og
stadig have masser af plads.
PCIe SSD-lager
Fås med 256 GB PCIe-baseret flashlager, der er op til 17 x hurtigere end en
almindelig harddisk (5400 o/m) i en bærbar computer.
En utrolig kraftfuld lydoplevelse
Du får en fyldig og autentisk lyd takket være HP Dual-højttalere og
samarbejdet med eksperterne hos B&O PLAY. Lad lyden blive levende.
Skydeknap til HP Privacy-kamera
Dette innovative webkamera har en skydeknap, der er designet til at dække
kameraet og deaktivere videoen, så du altid er beskyttet online.

DVD-drev med mulighed for overskrivning
Du kan se og skrive dvd'er med det integrerede, optiske drev.

USB-C™
Giv strøm til enheden, eller overfør data med en hastighed på 5 Gb/sek. – alt
sammen via en enkelt USB-C™-port. Og den kan vendes om, så du ikke
behøver at tænke over, om stikket vender forkert.

DDR4 RAM-muligheder
DDR4 er designet til at køre mere effektivt og driftssikkert ved højere
hastigheder og er fremtiden inden for RAM. Med den større båndbredde
bliver alt fra multitasking til spil meget bedre.

Cloudlagring i Dropbox
Opbevar og synkroniser dit indhold online med Dropbox. Du får 25 GB
lagerplads i et år og mulighed for at åbne, administrere og dele fotos og filer
samt musik overalt, hvor der er internetforbindelse.
HP Jumpstart
Når du starter din pc for første gang, får du en personlig gennemgang under
opsætningen og et informativt overblik over pc'ens funktioner.

2 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne

skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se
http://www.microsoft.com.
3 Der kræves Full HD-indhold (FHD) for at kunne se billeder i Full HD.
4 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen
fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. AMD's nummerering er ikke et udtryk for klokfrekvensen.
5 Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer afviger fra
kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder. Bluetooth® er et varemærke tilhørende ejeren og benyttes af HP Inc. i
henhold til en licens.
6 De faktiske hastigheder kan variere. Materiale beskyttet af copyright må ikke kopieres.
7 Baseret på HP's interne test vha. CrystalDiskMark-software til benchmarking. Den sekventielle hastighed (læsning) er højere end med traditionelle harddiske med 5400 o/m.
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Specifikationer
Ydeevne

Design

Operativsystem

Produktfarve

Windows 10 Home 64

Snestormhvid

Processor

Software

AMD Ryzen™ 5 2500U (2 GHz basisfrekvens, op til 3,6 GHz burst-frekvens, 6 MB cache,
4 kerner)
Processorfamilie: AMD Ryzen™ 5-processor

HP-apps
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart

Hukommelse

Software

8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB) ; Slots i alt: 2 SODIMM
Overførselshastigheder på op til 2400 MT/s.

Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder

Service & support

Harddiskplads

McAfee LiveSafe™ 2

1 TB 7200 o/min. SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dvd-brænder
Dropbox1

Yderligere oplysninger

Grafik
Integreret: AMD Radeon™ Vega 8-grafikkort;

Lyd
B&O PLAY med to højtalere på 2 W

Skærm
FHD IPS ZBD-berøringsskærm på 60,4 cm (23,8") (1920 x 1080)

Strømforsyning
Ekstern 120-W vekselstrømsadapter;

Produktnummer
P/N: 4DW68EA #UUW
UPC/EAN code: 193015214552

Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Vægt
7,8 kg; Pakket: 10,66 kg

Mål
57,2 x 17 x 45,6 cm; Pakket: 53,8 x 23 x 70,5 cm

Garanti

Netværksinterface

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og
arbejdskraft ; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger på:
www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

Integreret 10/100/1000 GbE LAN

Inkluderet tilbehør

Trådløs forbindelse
Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.2 M.2

Hvidt, trådløst HP-tastatur med regulering af lydstyrke
Hvid, trådløs HP-mus

Porte

Faciliteter

Bagest: 1 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.1 (batteriopladning 1.2); 2 USB 2.0 Bund: 1 USB 3.1
3-i-1-hukommelseskortlæser

Vippefunktion: 0° fremad til 25° bagud

Tilslutning

Videostik
1 HDMI-udgang 1.4; 1 HDMI-indgang 1.4

Anbefalet tilbehør

Garantitjenester*

* Medfølger ikke.
HP Bluetooth-højttaler
400
X0N08AA

3 års afhentning og
returnering
UC994E

1 25 GB gratis onlinelagerplads i 12 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger.
2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
6 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. AMD's

nummerering er ikke et udtryk for klokfrekvensen. AMD og Radeon er varemærker, der tilhører Advanced Micro Devices, Inc.
7 Ydeevnen for Burst-frekvensen varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri
udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker registrerede i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et
varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. Alle andre
varemærker tilhører deres respektive ejere. Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne
anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Besøg http://www.microsoft.com.
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