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A HP All-in-One számítógépet úgy tervezték, hogy képes legyen lépést
tartani az egyre növekvő elvárásokkal.

A HP All-in-One egy asztali számítógép erejét és egy vékony, három oldalon hajszálvékony kerettel rendelkező kijelző
eleganciáját egyesíti egy olyan megbízható eszközben, amely képes lépést tartani egyre növekvő elvárásaival. A három
egyszerű lépésben elvégezhető fejlesztéseknek  köszönhetően biztos lehet abban, hogy eszköze naprakész marad.

Nagy teljesítményű számítógép
Olyan nagy teljesítményű, megbízható processzorral
rendelkező All-in-One számítógépet keres, amely
még a legsűrűbb napok kihívásaival is képes
megbirkózni? A bőséges tárhelynek köszönhetően
minden fotónak, videónak és dokumentumnak jut
elegendő hely.

Nagy teljesítményű számítógép
A legsűrűbb napok kihívásaival is megbirkózhat a
megbízható teljesítményű processzor segítségével. A
bőséges tárhelynek köszönhetően minden fotónak,
videónak és dokumentumnak jut elegendő hely.

Vigyázunk a hátára
Már 80 éve állunk az ügyfeleink mellett. A HP
számára a megbízható technológiai megoldások
kifejlesztése az elsődleges szempont, ezzel
érdemelte ki több millió ügyfele töretlen bizalmát.
Minden számítógépet 230-nál is több tesztnek
vetünk alá,  hogy vásárlóink hatékony, megbízható
és tartós teljesítményt kapjanak.
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Szolgáltatások

Windows 10
Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most még
könnyebben.

10. generációs Intel® asztali processzorok
A kiváló 10. generációs Intel® Core™ processzor teljesítménye könnyedén
megbirkózik a multimédiás tartalmakkal. Megszakítások nélkül
megbirkózhat feladataival a HDR technológiás 4K kijelző és a választható
ultragyors Wi-Fi 6-opciók révén.

PCIe SSD meghajtó
A rendszer villámgyorsan, másodpercek alatt elindítható az akár 256 GB-os
kapacitású PCIe SSD meghajtóval.

DDR4 RAM
A hatékonyabb és nagyobb sebesség mellett is megbízhatóbb működésre
tervezett DDR4 a jövő RAM-ja. A nagyobb sávszélesség mindenhez nagyobb
teljesítményt biztosít, legyen szó a párhuzamos feladatvégzésről vagy a
játékokról.

FHD IPS kijelző
Kristálytiszta kép minden szögből. A széles, 178°-os betekintési szög és az
1920 x 1080 képpontos felbontás révén mindig nagyszerű minőségben
tekintheti meg kedvenc tartalmait.

Csillogásmentes panel
A csillogásmentes panelnek köszönhetően egyszerre élvezheti a napsütést
és a kedvenc tartalmát. Nem tükröződő és matt felületű, így még kültéri
használat esetén is kevésbé csillog.

Több eszközzel használható billentyűzet
Egy gombnyomással átválthatsz táblagépedre vagy telefonodra, miközben
számítógépeden gépelsz. Zökkenőmentesen válthatsz két további eszköz
billentyűzete között.

HDMI-kimenet
Minden korábbinál egyszerűbben csatlakoztathat eszközéhez egy nagyobb
vagy egy második kijelzőt. A HDMI-kimenet lehetővé teszi, hogy egyetlen
szabványos kábellel HD minőségű videót és hangot továbbítson.

HP Audio Stream
Akár a számítógép hangszóróin keresztül is hallgathat zenét
okostelefonjáról. A HP Audio Stream és a Bluetooth® technológia
segítségével streamelhet zenét a számítógépre okostelefonjáról.

Három oldalon szegély nélküli kijelző
A három oldalon hajszálvékony keretbe foglalt kijelző még nagyobb
képernyőfelületet biztosít, forradalmasítva a kijelző megjelenését.
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Műszaki jellemzők

Teljesítmény
Operációs rendszer
Windows 10 Home 64
Processzor
Intel® Core™ i3-10100T (3,0 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával akár
3,8 GHz, 4 MB L3 gyorsítótár, 4 mag)  
Processzorcsalád: 10. generációs Intel® Core™ i3 processzor

Lapkakészlet
Intel® B460

Memória
8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB); Akár 2666 MT/s átviteli sebesség.
Bővítőhelyek száma: 2 SODIMM

Adattárolás
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Az optikai meghajtó nem tartozék
Dropbox
Grafikus rendszer
Integrált: Intel® UHD Graphics 630; 

Hangeszközök
Dupla 2 W-os hangszóró

Képernyő
60,5 cm (23,8 hüvelyk) képátlójú, FHD (1920 x 1080), IPS, három oldalon keskeny peremű,
csillogásmentes, 250 nit fényerő, 72% NTSC

Kijelző–készüléktest arány
84.8%
Tápellátás
90 W-os intelligens váltóáramú tápegység

Csatlakoztathatóság
Hálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 GbE LAN
Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® és Bluetooth® 5 
Miracast-kompatibilis; MU-MIMO támogatással

Portok
Hátul: 2 SuperSpeed USB Type-A, 5 Gb/s jelátviteli sebesség; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 1.4-
kimenet, 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1 RJ-45
HP 3 az 1-ben memóriakártya-olvasó

Bővítőhelyek
2 M.2 (1 SSD-meghajtóhoz, 1 WLAN-hálózathoz)

Webkamera
HP Wide Vision 1080p FHD infravörös Privacy kamera beépített digitális kétcsatornás
mikrofonnal

Kialakítás
Termékszín
Hófehér

Szoftver
HP alkalmazások
HP Audio Switch; HP Support Assistant

Szoftver
ExpressVPN (30 napos ingyenes próbaverzió) 
1 hónapos próbaidőszak a Microsoft 365 új felhasználóinak
Szerviz és támogatás
McAfee LiveSafe™

További információ
Cikkszám
Termékszám: 1T0E5EA #AKC 
UPC/EAN-kód: 195122592486

Súly
5,85 kg;
Csomagolva: 9 kg

Méretek
54,08 x 20,45 x 40,93 cm;
Csomagolva: 49,7 x 23,5 x 65,6 cm

Jótállás
3 éves korlátozott jótállás az alkatrészekre és a javításra futárszolgálattal.;
Mellékelt tartozékok
USB-s fehér vezeték nélküli billentyűzet és egér

Biztonsági felügyelet
Kensington MicroSaver zárnyílás
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Legfontosabb értékesítési érvek lábjegyzetei

 Az eszköz az optimális teljesítmény elérésére lett tervezve. A számítógép fejlesztése befolyásolhatja a jótállás hatályát.
A HP Total Test Process tesztelés nem szavatolja a jövőbeli teljesítményt ezen tesztelési feltételek mellett. A HP Total Test Process tesztkörülményei alatt bekövetkező vagy bármilyen véletlen sérülés esetén a HP baleseti

kár elleni opcionális Care Pack csomagja szükséges.

Funkciókra vonatkozó lábjegyzetek

 Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert,
illesztőprogramokat, szoftvert és/vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények
vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
 A 80 MHz-es Wi-Fi 5 és a 160 MHz-es Wi-Fi 6 minimális követelményei alapján, amikor a fájlátvitel azonos útválasztóhoz csatlakozó eszközök között történik. A használatához külön megvásárolható vezeték nélküli

útválasztóra van szükség, amely támogatja a 802.11ax (Wi-Fi 6) technológiát. Csak azokban az országokban érhető el, ahol a 802.11ax támogatott. A grafikus teljesítmény a kijelző maximális felbontásától függően
korlátozott lehet. A grafikus teljesítmény a kijelző maximális felbontásától függően korlátozott lehet
 A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.
 Az iOS 11 rendszerű iPhone készülékeket és az Android 5.0 és újabb rendszerű eszközöket támogatja. Az eszközök észlelése érdekében a Bluetooth funkciót be kell kapcsolni a beállításokban, továbbá adatforgalmi

díjak merülhetnek fel.

Műszaki jellemzőkhöz kapcsolódó lábjegyzetek

 Az új Dropbox-felhasználók 25 GB ingyenes Dropbox-tárhelyre jogosultak a regisztrációtól számított 12 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a
Dropbox webhelyére a https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion címen. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét.
 Tartalmazza az ingyenes 30 napos előfizetést a McAfee LiveSafe szolgáltatásra. Internet-hozzáférést igényel, amely nem képezi a termék részét. A lejárat után előfizetés szükséges.
 Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.
 Az aktív és nem aktív megtekintési terület százalékos aránya az aktív megtekintési területhez és a kerethez viszonyítva. A mérést végezze úgy, hogy a fedél az asztalhoz képest függőlegesen áll.
 A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az

órajel-frekvencia az alkalmazások munkater
 Az Intel® Turbo Boost teljesítménye függ a hardver-, szoftver- és a teljes rendszer-konfigurációtól. További információk: http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Külön megvásárolható vezeték nélküli hozzáférési pontra és internetszolgáltatásra van szükség. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott. A Wi-Fi 5 (802.11ac) visszamenőlegesen

kompatibilis a korábbi Wi-Fi 5-specifikációkkal.
A Windows aktiválását követő 180 napon belül kell aktiválnia.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő
esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért. Az Intel, a Core, az Optane, a Celeron, a Pentium, az Iris, az XMM és a Thunderbolt az Intel Corporation vagy leányvállalatainak védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az AMD, a Ryzen, az Athlon és a Radeon az Advanced Micro Devices, Inc. védjegye. A Bluetooth a megfelelő tulajdonos védjegye, amelyet a HP Inc.
engedéllyel használ. Az NVIDIA és a GeForce az NVIDIA Corporation védjegye és/vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers
Forum bejegyzett védjegye. A DisplayPort™ név és a DisplayPort™ embléma a Video Electronics Standards Association (VESA®) védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A McAfee és a McAfee LiveSafe
a McAfee LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az ENERGY STAR az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal bejegyzett védjegye. Az összes többi védjegy a megfelelő
birtokosok tulajdona. Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön
megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, és mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és
idővel további követelmények vonatkozhatnak a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
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