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HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r108no
Luta dig tillbaka och utforska
Den är både ett kraftpaket för underhållning och en mästare på produktivitet – Pavilion Allt-i-ett är redo för allt som du
gillar. Gå från att streama din favoritserie till att lära dig nya recept på kant-till-kant-skärmen på en modernt designad
dator som är lika snygg som kraftfull.

Minimalistisk design. Maximalt uttryck.

En underhållningssensation

Möt dagen

Denna Pavilion Allt-i-ett ser bra ut i alla miljöer och är
en perfekt kombination av form och funktion – dess
tunna, moderna utseende tar lite utrymme på
skrivbordet, samtidigt som kameraskyddet skyddar
familjens privatliv.

Luta dig tillbaka och njut av en fängslande
underhållningsupplevelse. Förbättra streaming,
videochatt och foto med en IPS kant-till-kantskärm i FHD och tygklädda högtalare som
finjusterats av B&O PLAY.1

Med de senaste processorerna och gott
om lagringsutrymme kan du fixa allt
från att betala räkningar till att planera
semestern – möjligheterna är
obegränsade.

1 Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
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Höjdpunkter

Windows 10
Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.
IPS-skärm med full-HD
Njut av kristallklara bilder från vilken vinkel som helst. Med vida
betraktningsvinklar på 178° och en kristallklar upplösning på 1 920 x 1 080
får du alltid en fantastisk vy av ditt favoritinnehåll.
AMD Ryzen™ 5-processor
Stationär prestanda i världsklass. Upp till 6 kärnor, 12 trådar och en
revolutionerande ny arkitektur ger en CPU som utan vidare klarar AAA-spel,
oavsett hur krävande de är.
Stabila anslutningar
Sluta oroa dig för svajigt internet och svaga anslutningar. Få en kraftfull och
stabil anslutning till Wi-Fi- och Bluetooth®-tillbehör med den senaste 802.11
a/c (2x2) WLAN-adaptern och Bluetooth® 4.2.

Hårddisklagring
Oroa dig inte över att lägga till fler digitala filmer, låtar och bilder i din
samling. Med enorma lagringsalternativ kan du spara alltihop och ändå ha
gott om utrymme kvar.
PCIe SSD-lagring
Finns med 256 GB PCIe-baserad flashlagring som är upp till 17 gånger
snabbare än en traditionell hårddisk för bärbara datorer med 5 400 rpm.
En oerhört kraftfull ljudupplevelse
Dubbla HP-högtalare och ljud som specialanpassats av experter på B&O
PLAY ger ett fylligt och verklighetstroget ljud. Låt dig beröras av ljudet.
Skjutknapp för HP Privacy-kamera
Den här innovativa webbkameran har en skjutknapp som har utformats för
att täcka över kameran och inaktivera video när kameran inte används, för
att skydda din säkerhet på nätet.

Omskrivningsbar dvd-enhet
Titta på och skapa DVD-skivor med den integrerade optiska enheten.

USB-C™
Ladda din enhet eller överför upp till 5 GB data – allt från en enda USB-C™port. Porten är vändbar så du behöver aldrig oroa dig för felvänd inkoppling.

DDR4 RAM-alternativ
DDR4 är framtiden för RAM-minne, utformad att köras effektivare och mer
tillförlitligt vid snabbare hastigheter. Högre bandbredd ger en
prestandaökning för allt från flerprogramskörning till spelande.

Dropbox molnlagring
Lagra och synkronisera ditt innehåll online med Dropbox. Få 25 GB
lagringsutrymme i ett år för att komma åt, hantera och dela med dig av dina
foton, musik och filer överallt där du har åtkomst till internet.
HP JumpStart
När du startar datorn för första gången får du en personlig genomgång
under installationen och en informativ översikt av datorns funktioner.

2 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner,

programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Se
http://www.microsoft.com.
3 Full HD-innehåll (FHD) krävs för visning av FHD-bilder.
4 Den flerkärniga tekniken har utformats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar
beroende på programarbetsbelastningen och hård- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen.
5 Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkasten kan detta
påverka datorns förmåga att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter. Bluetooth® är ett registrerat varumärke som ägs av dess innehavare och används av HP Inc. under licensavtal.
6 De verkliga hastigheterna kan variera. Kopiera inte upphovsrättsligt skyddat material.
7 Baserat på HPs interna tester med hjälp av CrystalDiskMark-programvara för prestandamätning. Prestandan är sekventiellt snabbare (i skrivskyddat läge) än en traditionell 5400 rpm hårddiskenhet.
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Specifikationer
Prestanda

Design

Operativsystem

Produktens färg

Windows 10 Home 64

Snövit

Processor

Programvara

AMD Ryzen™ 5 2500U (2 GHz basfrekvens, upp till 3,6 GHz burst-frekvens, 6 MB cache, 4
kärnor)
Processorfamilj: AMD Ryzen™ 5-processor

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

Minne

Programvara

8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB) ; Totalt antal platser: 2 SODIMM
Överföringshastighet: upp till 2 400 MT/s.

Netflix; 1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder

Service och support

Informationslagring

McAfee LiveSafe™ 2

1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD-brännare
Dropbox1

Mer information

Grafik
Inbyggd: AMD Radeon™ Vega 8 Graphics;

Ljud
B&O PLAY med dubbla 2 W-högtalare

Bildskärm
60,4 cm (23,8 tum) FHD IPS ZBD-pekskärm (1 920 x 1 080)

Strömförsörjning
120 W extern nätströmsadapter;

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

Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Vikt
7,8 kg; Förpackat: 10,66 kg

Yttermått
57,2 x 17 x 45,6 cm; Förpackat: 53,8 x 23 x 70,5 cm

Garanti

Nätverksgränssnitt

1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel ; Du kan utöka garantin för
produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på
produktsidorna på hp.com.

Integrerat GbE LAN 10/100/1000

Tillbehör som ingår

Trådlös anslutning
802.11a/b/g/n/ac (2x2) kombinerat med Bluetooth® 4.2 M.2

HP vitt trådlöst tangentbord med volymkontroll
HP vit trådlös mus

Portar

Egenskaper

Baksida: 1 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.1 (1.2 för batteriladdning); 2 USB 2.0 Undersida: 1 USB
3.1
3-i-1 minneskortläsare

Lutning: 0° framåt till 25° bakåt

Anslutning

Videokontakter
1 HDMI-utgång 1.4; 1 HDMI-ingång 1.4

Rekommenderade tillbehör

Garantitjänster*

* Medföljer inte.
HP Bluetooth-högtalare
400
X0N08AA

3 års hämtnings- och
returservice
UC994E

1 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy. Internettjänst krävs. Ingår ej.
2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)
6 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och

programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen. AMD and Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.
7 Burst-frekvensprestanda varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är USA-registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. ENERGY STAR är ett
registrerat statligt märke i USA. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det
kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar.
Se http://www.microsoft.com.
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