Záznamový list

HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r103nc
Pohodlne sa usaďte a začnite objavovať
Pavilion All-in-One je centrom zábavy aj výkonným pracantom, preto je pripravený vás podporiť v čomkoľvek. Displej
siahajúci od okraja po okraj a moderný dizajn počítača, ktorého vzhľad sa vyrovná jeho výkonu, vám spríjemnia
streamovanie vášho obľúbeného vysielania či študovanie nových receptov na internete.

Minimalistický dizajn.
Neprekonateľný dojem.

Pavilion All-in-One je ohromujúci pri
každom nastavení a jeho dizajn je
perfektnou kombináciou formy a
funkčnosti – štíhly dizajn šetrí priestor
na stole a kryt kamery chráni
súkromie vašej rodiny.
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Pocit vzrušujúcej zábavy

Pohodlne sa usaďte a nechajte sa
vtiahnuť do zábavy. Pozdvihnite
každý dátový tok, videorozhovor a
fotografiu na vyššiu úroveň vďaka
FHD IPS displeju siahajúcemu od
okraja po okraj a reproduktorom s
technológiou B&O PLAY pokrytým
tkaninou.1

Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.

Začnite svoj deň

Vďaka najnovším procesorom a
rozsiahlym možnostiam ukladania
dát sa môžete smelo pustiť do
čohokoľvek, od platenia svojich účtov
až po plánovanie dovolenky –
možnosti sú neobmedzené.
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Funkcie
Windows 10
Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí Windows – len
efektívnejšie.
_

Displej Full HD IPS
Vychutnávajte si krištáľovo čistý obraz z každého uhla. Vďaka širokému
pozorovaciemu uhlu 178° a rozlíšeniu 1920 x 1080 so živými farbami si
budete môcť vždy vychutnávať skvelý pohľad na svoj obľúbený obsah.
_

Procesor AMD Ryzen™ 5
Spoznajte, čo je skutočne skvelý výkon stolného počítača. Kombinácia až 6
jadier, 12 vlákien a revolučnej architektúry tvorí CPU, ktoré s ľahkosťou
zvládne AAA hry s akýmikoľvek nárokmi.
_

Stabilné pripojenia
Už žiadne starosti s nestabilným internetom a slabým pripojením. Získajte
výkonné pripojenie k sieťam Wi-Fi a príslušenstvu Bluetooth® s najnovším
adaptérom 802.11 a/c (2 x 2) WLAN s rozhraním Bluetooth® 4.2.
_

Jednotka DVD-RW.
Sledujte a napaľujte disky DVD pomocou integrovanej optickej jednotky.
_

Možnosti pamäte DDR4 RAM
Pamäť DDR4, ktorá je navrhnutá tak, aby pri vyšších rýchlostiach pracovala
efektívnejšie a spoľahlivejšie, je budúcnosťou pamätí RAM. Má vyššiu
priepustnosť a zrýchľuje všetko od multitaskingu až po hranie hier.

Miesto na pevnom disku
Neobávajte sa, že by vám vaša zväčšujúca sa zbierka digitálnych filmov,
skladieb a obrázkov zaberala príliš veľa miesta. Vďaka obrovskému úložisku
si môžete uložiť všetky tieto údaje a stále vám zostane množstvo miesta.
Úložný priestor PCIe SSD
Flashové úložisko PCIe, ktoré je k dispozícii s kapacitou 128 GB, je až
17-krát rýchlejšie ako tradičný pevný disk v notebooku s 5400 ot./min.7
Disk SSD
Disky SSD neobsahujú pohyblivé súčasti ako štandardné pevné disky, vďaka
čomu sú efektívnejšie, spoľahlivejšie a rýchlejšie. Umožňujú naštartovať
počítač v priebehu niekoľkých sekúnd, prenášať veľké súbory bez dlhého
čakania a vychutnávať si vyššiu rýchlosť pri každom používaní počítača.
Skutočne pôsobivý zvukový zážitok
Vďaka dvom reproduktorom HP a zvuku vyladenému v spolupráci s
odborníkmi z B&O PLAY si môžete vychutnávať bohatý a originálny zvuk.
Nechajte sa unášať zvukom.
Vypínač kamery chrániaci súkromie
Táto inovatívna webová kamera má vypínač, ktorý zakryje kameru a vypne
video, ak ich nepoužívate, aby vaše súkromie zostalo chránené keď ste
pripojení v sieti.
USB-C™
Nabíjajte svoje zariadenie alebo prenášajte údaje rýchlosťou až 5 Gb/s
pomocou jediného portu USB-C™. A keďže je obojstranný, nebudete mať už
obavy, či ste konektor nezapojili opačne.18,19
_

Cloudový úložný priestor Dropbox
Ukladajte a synchronizujte svoj obsah online so službou Dropbox. Získajte
25 GB úložný priestor na jeden rok, ktorý vám umožní prístup k vašim
fotkám, hudbe a súborom, ich správu a zdieľanie z ľubovoľného miesta s
prístupom na internet.20
_

HP Jumpstart
Pri prvom spustení počítača vás osobný sprievodca prevedie nastaveniami
a funkciami počítača.
_

Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený
hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a
na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku http://www.microsoft.com.
3
Na zobrazenie obrazu v rozlíšení Full HD (FHD) je potrebný obsah s rozlíšením Full HD.
4
Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.
5
Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných
parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac WLAN. Bluetooth® je ochranná známka príslušného vlastníka a spoločnosť HP Inc. ju
používa na základe licencie.
6
Skutočné rýchlosti sa môžu líšiť. Nekopírujte materiály chránené autorskými právami.
7
Na základe interného testovania spoločnosťou HP pomocou softvéru na porovnanie výkonu CrystalDiskMark. V porovnaní s tradičnými pevnými diskami s rýchlosťou 5 400 otáčok za minútu je výkon sekvenčne rýchlejší
(len čítanie).
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Špecifikácie
Výkon

Operačný systém
Windows 10 Home 64
Procesor
AMD Ryzen™ 5 2500U (základná frekvencia 2 GHz, impulzná frekvencia až 3,6
GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 8 jadrá)
Skupina procesora: Procesor AMD Ryzen™ 5
Pamäť
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Celkový počet zásuviek: 2 SODIMM
Rýchlosť prenosu údajov až 2 400 MT/s.
Ukladacie zariadenia
1 TB 7200 ot./min. SATA
128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD zapisovačka
Úložisko Dropbox1
Grafika
Integrovaná: Grafika AMD Radeon™ Vega 8;
Zvuk
B&O PLAY, s dvomi 2 W reproduktormi
Obrazovka
Displej IPS ZBD s uhlopriečkou 60,4 cm (23,8"), podsvietením LED a rozlíšením FHD
(1920 x 1080)
Napájanie
120 W externý sieťový napájací adapter
_

Konektivita

Sieťové rozhranie
Integrované rozhranie 10/100/1 000 GbE LAN
Bezdrôtové pripojenie
Kombinované pripojenie 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) a Bluetooth® 4.2 M.2
Porty
Vzadu: 1 port USB 3.1 Type-C™; 1 port USB 3.1 (1.2 na rýchle nabíjanie); 2 porty USB
2.0
Na spodnej strane: 1 port USB 3.1
Čítačka pamäťových kariet 3 v 1
Videokonektory
1 výstupný port HDMI 1.4; 1 vstupný port HDMI 1.4

Odporúčané príslušenstvo*
* Nie je súčasťou dodávky.
HP Bluetooth
Speaker 400
X0N08AA

Dizajn

Farba produktu
Biela
_

Softvér

Aplikácie HP
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart
Softvér
1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft® Office 365
Služby a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2
_

Ďalšie informácie

Katalógové číslo
P/N: 4KD97EA #BCM
Kód UPC/EAN: 192545851107
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
Hmotnosť
7,8 kg; Balené: 10,66 kg
Rozmery
57,2 x 17 x 45,6 cm; Balené: 53,8 x 23 x 70,5 cm
Záruka
2-ročná obmedzená záruka na diely, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a
vrátenia.; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3 roky; ďalšie informácie
získate od predajcu spoločnosti HP.
Dodávané príslušenstvo
Biela káblová klávesnica HP USB s ovládaním hlasitosti
Biela káblová myš HP
Funkcie
Náklon: 0° dopredu až 25° dozadu

Služby v rámci záruky*
3-ročná
záruka na
vrátenie
UM908E

1 25 GB online úložisko zdarma na 12 mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na stránke www.dropbox.com. Vyžaduje sa služba pripojenia na internet, ktorá nie je súčasťou dodávky. 2

Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.) 6 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov.
Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti AMD
neoznačuje taktovaciu frekvenciu. AMD a Radeon sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. 7 Zvýšenie výkonu sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch, ktoré sa s danými produktmi a službami dodávajú. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií
operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže
účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte webovú lokalitu http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a
spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov.
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