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Красив дизайн на компютър всичко в едно. Проектиран да
работи.

Този красив и мощен All-in-One компютър разполага с място за съхранение, което ще удовлетвори всички нужди
на семейството Ви и ще Ви помага да вършите повече неща. Независимо дали работите, или играете – Вие
открихте изключително привлекателен дизайн, който да съответства на високата производителност.

Пространство и производителност
С мощен процесор и достатъчно място за
съхранение за Вас и Вашето семейство, можете да
преминавате безпроблемно и с лекота от
изпращане на служебни имейли към качване на
ваканционни снимки.

Център на дома
Придайте на дома си модерен облик и усещане.
Този All-in-One компютър показва повече
благодарение на ултратънка рамка и има стойка с
регулируем наклон, което Ви дава възможност да
работите от различни ъгли. Проектиран да озарява
всяка стая.

Спокойствието, което заслужавате
Този компютър улеснява свързването с приятели и
роднини. Включва HD камера, оборудвана с
плъзгач за поверителност, както и вградени
високоговорители и лесно Wi-Fi свързване. Вече
можете да останете свързани и да бъдете
спокойни.
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Изобразяване

9-то поколение Intel® Core™ процесор i5
Насладете се на революция в производителността на процесорите, която
осигурява невероятно изживяване в игрите и дава възможност за
отчетливо, едновременно поточно предаване на живо. Редактирайте и
обработвайте реално 4K качество и предавайте поточно само най-
доброто съдържание.

Двойни предни високоговорители
Надуйте звука на любимата си музика, филм или игра. Когато звукът е
насочен към вас, нищо не може да застане между вас и вашето
забавление.

PCIe SSD диск
Предлагана в размер до 256 GB, PCIe базираната флаш памет е до 17x
по-бърза от обикновен 5400 rpm твърд диск на лаптоп.

Устройство за презаписваеми DVD дискове
Гледайте и записвайте DVD дискове чрез интегрираното оптично
устройство.

DDR4 RAM
DDR4 е бъдещето на RAM паметта – проектирана да работи по-
ефективно и по-надеждно при по-бързи скорости. Благодарение на по-
широката честотна лента всичко – от изпълняване на няколко задачи
едновременно до играене на игри – е станало по-бързо.

Конектор за USB 3.1
Благодарение на най-разпространения тип USB свързване можете лесно
да свържете всяко свое USB устройство и да прехвърляте данни десет
пъти по-бързо отколкото с USB 2.0.

Превключвател HP Privacy Camera
Тази иновативна уеб камера има превключвател, проектиран да покрива
камерата и да деактивира видеото, когато не се използва, за да Ви
предпазва онлайн.

Качество, на което всеки може да разчита
Животът може да бъде непредвидим, но Вашият HP All-in-One компютър
не трябва да бъде. Доказани чрез над 100 индивидуални теста, нашите
лаптопи преминават през всичко, за да предоставят издръжливост и
надеждност, на които можете да разчитате.
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Спецификации

изпълнение
Операционна система
FreeDOS
процесор
Intel® Core™ i5-9400T (1.8 GHz основна честота, до 3.4 GHz с технология Intel® Turbo
Boost, 9 MB кеш, 6 ядра)
Клас на процесора: 9-о поколение Intel® Core™ i5 процесор 
Чипсет
Intel® H370
Памет
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Общо слотове: 2 SODIMM модула
Скорости на прехвърляне до 2400 MT/s.
Съхраняване
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD записващо
Графика
Вградени: Intel® UHD Graphics 630;
Дискретен: NVIDIA® GeForce® MX110 (2 GB GDDR5 заделена) ;
Поддържано от NVIDIA® Maxwell™ архитектура
Аудио
DTS Studio Sound™, два 2 W високоговорителя
Дисплей
60,45 см (23,8 инча) диагонал, FHD IPS ZBD антирефлексен сензорен екран с ултратънка
рамка от три страни с WLED подсветка (1920 x 1080)
Захранване
Външен захранващ адаптер 120 W;

Свързване
Мрежов интерфейс
Вградена 10/100/1000 GbE LAN
Безжични връзки
Комбинация от Realtek 802.11 b/g/n/a/ac (1x1) и Bluetooth® 4.2
Портове
Назад: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон;
Четец за карти-памет 3 в1
Видеосъединители
1 изход HDMI-out 1.4
Уеб камера
Камера HP Privacy HD с двуканален цифров микрофон

Разработване
Цвят на продукта
Jet Black

Допълнителна информация
Номер на част
№ на продукт: 8XH38EA #AKS
UPC/EAN код: 194721462091
Тегло
5,92 кг;
Опакован: 9,34 кг
Размери
54,09 x 1,63 x 41,95 см;
Опакован: 24 x 50,2 x 64,9 см
Гаранция
2-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт при донасяне в сервизен
център.; Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3
години; За повече информация се свържете с местния търговски представител на HP.
включени аксесоари
Клавиатура с кабел, черна
USB слушалки с кабел, черни
Функции
Наклон: от 0° напред до 25° назад
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Препоръчителни аксесоари
* Не е включено.

HP Wired Combo C2500
H3C53AA

Снежно бяла безжична
мишка HP X3000
N4G64AA

Гаранционни услуги*

3-годишна гаранция с
връщане в склад
U4810E

Бележки под линия относно функциите

 Базирано на вътрешен тест на HP, използващ софтуер за сравнителен анализ CrystalDiskMark. Производителността е по-добра при последователен достъп (само за четене) в сравнение с традиционните
5400 rpm твърди дискове
 Действителната скорост може да е различна. Не копирайте материали със защита на авторските права.

Бележки под линия за технически спецификации

 Multi-Core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.
Производителността и тактовата честота варират в зависимост от работното натоварване на приложението, както и от хардуерните и софтуерните конфигурации. Номерирането, търговската марка и/или името
на процесорите на Intel не са обвързани с по-висока производителност.
 Ефективността на технологията Intel® Turbo Boost зависи от хардуера, софтуера и общата системна конфигурация. За допълнителна информация вижте http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани
изрично в съответните придружаващи ги документи за гаранция. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или
редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ. Microsoft, Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Bluetooth е
търговска марка на своя собственик и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни. ENERGY STAR е регистрирана марка,
собственост на американското правителство. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
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