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HP Pavilion 24 All-in-One PC 24-r104no
Len deg tilbake og utforsk
Den er like mye en kraftpakke for underholdning som den er en produktivitetsmester – Pavilion Alt-i-ett er klar for alt
du liker. Gå fra å se på favorittserien din til å lære deg selv en ny oppskrift, alt på kant-til-kant-skjermen på en PC som
ser like fantastisk ut som den presterer.

Minimalistisk design. Maksimalt
uttrykk.

Pavilion Alt-i-ett er fantastisk i alle
sammenhenger, og ble designet for å
gi en perfekt blanding av form og
funksjon – det slanke, moderne
utseendet sparer plass på
skrivebordet, mens et kamera med
skyvedeksel sørger for at familien
kan føle seg helt trygg.

1

Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.

En underholdningssensasjon

Len deg tilbake og gled deg over en
fengslende
underholdningsopplevelse. Alle
streaminger, videochatter og bilder
blir noe helt for seg selv med en FHD
IPS-skjerm som går fra kant til kant
og stoffdekkede høyttalere fininnstilt
av B&O PLAY1.

Grip dagen

Med de nyeste prosessorene og
rikelig med lagringsplass kan du gjøre
hva som helst, fra å betale
regningene dine til å planlegge ferier
– mulighetene er uendelige.
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Med
Full-HD IPS-skjerm
Gled deg over krystallklare bilder fra alle vinkler. Med en bred visningsvinkel
på 178° og et livaktig bilde med oppløsning på 1920 x 1080, ser du alltid
favorittinnholdet ditt på sitt beste.
_

8. generasjons Intel® Core™-prosessor
Oppgrader ytelsen med jevn systemrespons og rask innlasting – for en
eksepsjonell PC-opplevelse. Støtter oppløsning helt opp til fantastiske 4K
slik at du kan streame førsteklasses innhold – eller til og med lage ditt eget.
_

Bunnsolide tilkoblinger
Ikke bekymre deg for ustabilt Internett og svake tilkoblinger. Få en stabil
tilkobling med Wi-Fi- og Bluetooth®-tilbehør med den nyeste 802.11a/c
(2x2) WLAN-adapteren og Bluetooth® 4.2.
_

Omskrivbar DVD-stasjon
Se og skriv til DVD-er med den integrerte optiske stasjonen.
_

DDR4 RAM-alternativer
DDR4 er fremtidens RAM, laget for å arbeide mer effektivt og pålitelig ved
høyere hastigheter. På grunn av høyere båndbredde vil alt fra
fleroppgavekjøring til dataspill få en betydelig ytelsesøkning.
_

Harddiskstørrelse
Ingen grunn til å bekymre seg over at samlingen med digitale filmer, sanger
og bilder vokser. Med massive lagringsalternativer kan du lagre alt du har,
og likevel har god plass til overs.

PCIe SSD-lagring
PCIe-basert flashlagring er tilgjengelig i 256 GB og er opptil 17 ganger
raskere enn en tradisjonell harddisk for bærbar PC (5400 o/min).6
Solid-State Drive
Uten de bevegelige delene som en standard harddisk har, er SSD-er mer
effektive, pålitelige og raske. Start opp på sekunder, overfør filer uten å
vente i flere timer og gled deg over en kjappere opplevelse hver gang du
bruker datamaskinen.7
En virkelig kraftig lydopplevelse
To HP-høyttalere og fininnstilt lyd i samarbeid med ekspertene hos B&O
PLAY gir deg rik, autentisk lyd. La lyden bevege deg.
HP personvernbryter for kamera
Dette nyskapende webkameraet har en bryter som er laget for å dekke
kameraet og deaktivere video når det ikke er i bruk, for å holde deg trygg
på nettet.
USB-C™
Forsyn enheten med strøm eller overfør data opptil data ved opptil 5 gbps,
alt fra bare én USB-C™-port. Og den er vendbar, så du aldri behøver å
bekymre deg for å sette inn kontakten opp ned.18,19
_

Dropbox-lagring i skyen
Lagre og synkroniser innholdet ditt på nettet med Dropbox. Få 25 GB
lagringsplass i ett år for å få tilgang til, administrere og dele bilder, musikk
og filer fra hvor som helst med Internett-tilgang.20
_

HP Jumpstart
Når du starter opp datamaskinen for første gang, får du en personlig
gjennomgang under konfigurering og en informativ oversikt over
datamaskinens funksjoner.
_

Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.
Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. 4K-innhold kreves for å vise bilder i full 4K. Systemets innlastingstid og svartider
avhenger av produktkonfigurasjonen.
4
Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellige fra
utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter. Bluetooth® er et varemerke som tilhører rettighetsinnehaveren og brukes av HP Inc. på
lisens.
5
Faktiske hastigheter kan variere. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale.
6
Basert på HPs interne testing med referanseprogramvare fra CrystalDiskMark. Ytelsen er sekvensielt raskere (bare lesing) sammenlignet med en tradisjonell harddisk (5400 o/min).
7
Basert på HPs interne testing med referanseprogramvare fra CrystalDiskMark. Ytelsen er sekvensielt raskere (bare lesing) sammenlignet med en tradisjonell harddisk (5400 o/min).
2
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i7-8700T (2,4 GHz, 6 kjerner)
Prosessorfamilie: 8. generasjon Intel® Core™ i7-prosessor
Brikkesett
Intel® H270
Minne
16 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 SODIMM
Overføringshastighet opptil 2400 MT/s.
Datalagring
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD-opptaker
Dropbox1
Grafikk
Diskret: AMD Radeon™ 520-grafikk (2 GB GDDR5 dedikert);
Lyd
B&O PLAY, doble 2 W høyttalere
Skjerm
FHD IPS ZBD-berøringsskjerm på 60,4 cm (23,8") diagonalt (1920 x 1080)
Strøm
150 W eksternt strømadapter
_

Tilkobling

Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 GbE LAN
Trådløs tilkobling
Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.2 M.2
Porter
Bak: 1 USB 3.1 Type-C™; 1 USB 3.1 (batterilading 1.2); 2 USB 2.0
Undersiden: 1 USB 3.1
3-i-1 minnekortleser
Videokontakter
1 HDMI-ut 1.4; 1 HDMI-inn 1.4
Webcam
HP TrueVision HD-webkamera med digital dual-array mikrofon

Anbefalt tilbehør*
* Ikke inkludert.

HP Bluetooth
Speaker 400
X0N08AA

Design

Produktfarge
Snøstormhvitt
_

Programvare

HP-apper
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart
Programvare
Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 4MJ35EA #UUW
UPC/EAN code: 192545908177
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
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
1 års begrenset garanti på deler, arbeid og hente- og returtjeneste.; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din
HP-forhandler for mer informasjon.
Medfølgende tilbehør
HP trådløst svart tastatur med volumkontroll
HP trådløs hvit mus
Funksjoner
Vipp: 0° fremover til 25° bakover

Grantiservicer*
3 års henting
og retur
UC994E

1 25 GB gratis lagringsplass på nettet i tolv måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves, men er ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30

dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.) 6 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan
dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron og logoene for
Intel og Intel Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. 7 Intel® Turbo Boost-ytelsen varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se http://www.intel.com/technology/turboboost for mer informasjon.

© Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet
skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere,
programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer.
Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemerke for innehaveren og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land.
ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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