Podatkovni list

HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r100ny
Naslonite se in raziskujte
Večnamenski računalnik Pavilion, ki je deloma gonilna sila za zabavo, deloma pa mojster za storilnost, je pripravljen na
vse, česar se lotite. Na računalniku z zaslonom od roba do roba in izjemnim sodobnim oblikovanjem, katerega videz je
ravno tako odličen kot njegovo delovanje, lahko pretakate priljubljene oddaje ali se naučite novega recepta.

Minimalistično oblikovanje, najširša izraznost

Senzacija na področju zabave

Izkoristite dan

Večnamenski računalnik Pavilion osupne ne glede na to,
kam ga postavite, in je zasnovan kot popolna mešanica
oblikovanja in zmogljivosti; njegovo tanko in sodobno
oblikovanje vam prihrani prostor na mizi, drsnik za
kamero pa skrbi za zasebnost vaše družine.

Sedite in se prepustite izkušnji zabave, ki vas bo
očarala. Z zaslonom IPS s polno visoko ločljivostjo,
steklom od roba do roba in zvočniki, oblečenimi v
tkanino, ki so jih nastavili v podjetju B&O PLAY1,
izboljšajte vsako pretakanje, video klepet in
fotografijo.

Z najnovejšimi procesorji in veliko
prostora za shranjevanje se lahko
takoj lotite dela, pa naj gre za
plačevanje računov ali načrtovanje
počitnic – možnosti so neskončne.

1 Za ogled vsebin v polni visoki ločljivosti je potrebna vsebina v polni visoki ločljivosti (FHD).
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Posebnosti

Windows 10
Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.
Zaslon IPS s polno visoko ločljivostjo
Uživajte v kristalno čistih slikah s katerega koli kota. 178-stopinjski široki
zorni koti in živahna ločljivost 1920 x 1080 vedno znova zagotavljajo
kakovosten prikaz priljubljene vsebine.
Procesor AMD Ryzen™ 5
Izkusite resnično izjemno izkušnjo namiznega računalnika. Do 6 jeder, 12 niti
in revolucionarna nova arhitektura so združeni v centralni procesorski enoti,
ki se z lahkoto loteva visokoproračunskih iger, ne glede na to, kako zahtevne
so.
Izjemno stabilne povezave
Nikoli ne skrbite zaradi prekinjajočega interneta in šibkih povezav. Najnovejši
vmesnik WLAN 802.11 a/c (2 x 2) in funkcija Bluetooth® 4.2 omogočata
močne povezave z omrežjem Wi-Fi in pripomočki Bluetooth®.
Možnosti pomnilnika RAM DDR4
DDR4, ki je oblikovan za učinkovitejše in zanesljivejše delovanje pri večjih
hitrostih, je prihodnost pomnilnika RAM. Večja pasovna širina prinaša
izboljšano delovanje na področja vse od večopravilnosti do igranja iger.
Shramba na trdem disku
Ne skrbite zaradi povečanja zbirke digitalnih filmov, skladb in slik. Možnosti
ogromne shrambe omogočajo, da shranite vse, in še vedno vam bo ostalo
dovolj prostora.

Disk SSD PCIe
128-GB bliskovni pomnilnik, ki temelji na PCIe, je do 17-krat hitrejši od
tradicionalnega trdega diska prenosnega računalnika s 5400 vrtljaji na
minuto.
Resnično močna zvočna izkušnja
Dva zvočnika HP in zvok, nastavljen v sodelovanju s strokovnjaki pri B&O
PLAY, zagotavljajo bogat in pristen zvok. Dovolite, da vas zvok prevzame.
Stikalo HP-jeve kamere za zaščito zasebnosti
Ta inovativna spletna kamera vključuje stikalo, oblikovano tako, da prekrije
kamero in onemogoči video, ko ni v uporabi, in s tem zagotavlja spletno
varnost.
USB-C™
Prek enega priključka USB-C™ lahko polnite napravo ali prenesete do 5 Gb
podatkov na sekundo. Priključek je vedno pravilno obrnjen.
Shramba v oblaku Dropbox
Shranite in sinhronizirajte svojo vsebino v spletu s storitvijo Dropbox. Za
obdobje enega leta si zagotovite 25 GB prostora za shranjevanje, ki omogoča
dostopanje, upravljanje in skupno rabo fotografij, glasbe ter datotek na
katerem koli mestu, na katerem je na voljo dostop do interneta.
HP Jumpstart
Pri prvem zagonu računalnika se prikaže prilagojena predstavitev nastavitve
in informativni pregled funkcij računalnika.

2 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno

posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške
ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
3 Za ogled vsebin v ločljivosti FHD je potrebna vsebina polne visoke ločljivosti (FHD).
4 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco.
5 Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost komunikacije
prenosnega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac. Bluetooth® je blagovna znamka svojega lastnika in jo družba HP Inc. uporablja na podlagi licence.
6 Na podlagi HP-jevih notranjih preizkusov s programsko opremo za primerjalne preizkuse CrystalDiskMark. Učinkovitost zaporednega dostopanja je v primerjavi s tradicionalnimi trdimi diski s 5400 vrtljaji na minuto boljša
(samo branje).

Podatkovni list

HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r100ny

Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Oblikovanje

Operacijski sistem

Barva izdelka

Windows 10 Home 64

Snežno bela

Procesor
Procesor AMD Ryzen™ 5 2500U (osnovna frekvenca 2 GHz, višja frekvenca do 3,6 GHz, 6 MB
predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor AMD Ryzen™ 5

Programska oprema
Aplikacije HP
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart

Pomnilnik

Programska oprema

8 GB pomnilnika DDR4-2400 SDRAM (2 x 4 GB) ; Skupno število rež: 2 SODIMM
Hitrosti prenosa podatkov do 2400 MT/s.

1-mesečni preizkus za nove naročnike zbirke Microsoft® Office 365

Shranjevanje

McAfee LiveSafe™ 2

1 TB 7200 obr./min SATA
128-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1

Grafika

Storitve in podpora

Dodatne informacije
Št. dela

Vgrajeno: Grafična kartica AMD Radeon™ Vega 8;

Št. dela: 4TX34EA #BED
Koda UPC/EAN: 193015469198

Zvočna kartica

Ustreznost za električno učinkovitost

B&O PLAY, dva 2-vatna zvočnika

Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver

Prikaz

Teža

Zaslon na dotik FHD IPS ZBD z diagonalo 60,4 cm (23,8 palca) (1920 x 1080)

Napajanje

7,8 kg;
Pakirano: 10,66 kg

120-vatni zunanji napajalnik z izmeničnim tokom;

Mere

Povezovanje

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

Omrežni vmesnik

Garancija

Vgrajeni omrežni vmesnik 10/100/1000 GbE LAN

3-letni omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve;

Brezžična povezljivost

Priloženi pripomočki

Kombinirani vmesnik 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.2 M.2

Bela brezžična tipkovnica HP z upravljanjem glasnosti
Bela brezžična miška HP

Vrata
Zadaj: 1 priključek USB 3.1 Type-C™; 1 priključek USB 3.1 (Battery Charging 1.2); 2 priključka
USB 2.0 Spodaj: 1 priključek USB 3.1
Bralnik pomnilniških kartic 3-v-1

Funkcije
Nagib: od 0° naprej do 25° nazaj

Video priključki
1 izhodni priključek HDMI 1.4; 1 vhodni priključek HDMI 1.4

Priporočeni pripomočki
* Ni priloženo.
HP Bluetooth Speaker
400
X0N08AA

1 25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje dvanajstih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, pojdite na spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena.
2 30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.)
6 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter

programske opreme. Sistem številčenja AMD ni merilo za frekvenco. AMD in Radeon sta blagovni znamki družbe Advanced Micro Devices, Inc.
7 Zmogljivost tehnologije Burst je odvisna od strojne in programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev.
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