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Όμορφη σχεδίαση all-in-one. Κατασκευή για απόδοση.

Αυτός ο όμορφος και δυνατός υπολογιστής All-in-One διαθέτει τον χώρο αποθήκευσης που απαιτείται για να καλύψει
τις ανάγκες της οικογένειάς σας και να σάς βοηθάει να ολοκληρώνετε τις εργασίες σας. Είτε πρόκειται για εργασία ή για
παιχνίδι, βρήκατε τον συνδυασμό της εξαιρετικά ελκυστικής σχεδίασης με την υψηλή απόδοση.

Χώρος και απόδοση
Με τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή
και αρκετό χώρο αποθήκευσης για
εσάς και την οικογένειά σας,
μεταβείτε απρόσκοπτα από την
αποστολή επαγγελματικών email
στην αποστολή φωτογραφιών από
τις διακοπές.

Ένα στολίδι για το σπίτι
Δώσε στο σπίτι μοντέρνα εμφάνιση και αίσθηση.
Αυτός ο υπολογιστής All-in-One δείχνει
περισσότερα με το εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο και
διαθέτει βάση ρυθμιζόμενης κλίσης που σάς
επιτρέπει να εργάζεστε από πολλές γωνίες.
Σχεδιασμένος για να προσθέτει λάμψη σε κάθε
δωμάτιο.

Η ηρεμία που σας αξίζει
Αυτός ο υπολογιστής σάς βοηθάει να διατηρείτε την
επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας.
Περιλαμβάνει κάμερα HD, εξοπλισμένη με συρόμενο
διακόπτη ιδιωτικότητας, ενσωματωμένα ηχεία και
εύκολη συνδεσιμότητα Wi-Fi. Τώρα, μπορείτε να
διατηρείτε την επαφή, διατηρώντας παράλληλα την
ηρεμία σας.
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Χαρακτηριστικά

 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση
του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να
ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN. Η ονομασία Bluetooth® είναι
εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας.
 Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

Windows 10
Κάντε σπουδαία πράγματα με τη σιγουριά που παρέχει η οικεία, κι ακόμα
καλύτερη, αίσθηση των Windows.

Κάρτα γραφικών AMD® Radeon® R4
Είτε πρόκειται για παιχνίδια, είτε για ταινίες, απολαύστε υψηλή απόδοση σε
κάθε μορφή ψυχαγωγίας.

802.11 a/c (1x1) WLAN & Bluetooth® 4.2
Παραμείνετε συνδεδεμένοι με συσκευές Wi-Fi και Bluetooth®, χάρη στην
ασύρματη τεχνολογία.

Μονάδα DVD με δυνατότητα επανεγγραφής
Παρακολουθήστε και εγγράψτε DVD με την ενσωματωμένη μονάδα οπτικού
δίσκου.

Επιλογές RAM για DDR4
Ειδικά σχεδιασμένο για πιο αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία σε
μεγαλύτερες ταχύτητες, το DDR4 είναι το μέλλον στη μνήμη RAM. Χάρη στο
υψηλότερο εύρος ζώνης, τα πάντα –από την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών
εργασιών ως τα παιχνίδια– πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις.

Σκληρός δίσκος
Το μέγεθος της συλλογής σας από ψηφιακές ταινίες, τραγούδια και εικόνες
δεν χρειάζεται να σας απασχολεί πια. Με τις τεράστιες δυνατότητες
αποθήκευσης, μπορείτε να αποθηκεύετε τα πάντα και να συνεχίζετε να
έχετε άπλετο χώρο διαθέσιμο.

Οθόνη Micro-Edge
Συμπιέζοντας μια μεγαλύτερη οθόνη σε μικρότερο πλαίσιο, αυτό το
εξαιρετικά λεπτό, σχεδόν αόρατο πλαίσιο φέρνει την επανάσταση στην
εμφάνιση της οθόνης σας, με ελκυστικά αποδοτική σχεδίαση.

Διακόπτης κάμερας HP Privacy
Αυτή η πρωτοποριακή κάμερα web διαθέτει έναν διακόπτη σχεδιασμένο να
καλύπτει την κάμερα και να απενεργοποιεί το βίντεο όταν αυτή δεν
χρησιμοποιείται, κρατώντας σας ασφαλείς όσο είστε online.

Τέσσερα μπροστινά ηχεία
Αυξήστε την ένταση στην αγαπημένη σας μουσική, ταινία ή παιχνίδι. Όταν ο
ήχος κατευθύνεται προς το μέρος σας, τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο
ανάμεσα σε εσάς και την ψυχαγωγία σας.

Ποιότητα στην οποία μπορείτε να βασίζεστε
Η ζωή μπορεί να είναι απρόβλεπτη, όχι όμως και ο υπολογιστής HP All-in-
One. Με πάνω από 100 μεμονωμένες δοκιμές, οι φορητοί υπολογιστές μας
ελέγχονται αυστηρά ώστε να σας προσφέρουν αντοχή και αξιοπιστία που
μπορείτε να εμπιστεύεστε.
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Προδιαγραφές

Συνιστώμενα αξεσουάρ
* Δεν περιλαμβάνεται.

Μαύρα ακουστικά
ψείρες ΗΡ 150
X7B04AA

Μαύρο ασύρματο ηχείο
HP S6500
N5G09AA

Ασύρματο ποντίκι HP
X3000 (Ασημί Pike Silver)
2HW68AA

Υπηρεσίες εγγύησης*

Παραλαβή και επιστροφή για
3 έτη
U4812E

 25 GB online χώρος αποθήκευσης δωρεάν για 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το

φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού. Οι ονομασίες AMD και Radeon είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc.
 Η απόδοση συχνότητας ριπής διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το
λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core
είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Δεν είναι διαθέσιμες
όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των
Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο
μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
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απόδοση
Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64

Επεξεργαστής
Διπύρηνος επεξεργαστής AMD A6-9225 APU (βασική συχνότητα 2,6 GHz, μέγιστη συχνότητα

έως 3 GHz, μνήμη cache 1 MB) 

Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής διπλού πυρήνα AMD A-Series

Μνήµη
4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB) ; Συνολικές υποδοχές: 2 SODIMM

Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.133 MT/s.

Αποθήκευση
1 TB 7.200 rpm SATA 

DVD-writer 

Dropbox

Γραφικά
Ενσωματωμένα: Γραφικά AMD Radeon™ R5; 

Ήχος
DTS Studio Sound™, δύο ηχεία 2 Watt

Οθόνη
Αντιθαμβωτική οθόνη FHD IPS 54,6 cm (21,5") με οπισθοφωτισμό WLED και χωρίς περιθώριο

στις τρεις πλευρές (1920 x 1080)

Ισχύς
Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 90 W;

Συνδεσιμότητα
Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο LAN 10/100/1000 GbE

Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (1x1) και Bluetooth® 4.2

Θύρες
Πίσω: 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0

Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 3 σε 1

Υποδοχές βίντεο
1 έξοδος HDMI 1.4

Webcam
Κάμερα HP Privacy HD με ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Σχεδίαση
Χρώμα προϊόντος
Λευκό χιονιού

Λογισμικό
Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP JumpStart

Λογισμικό
1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365

Υπηρεσίες και υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 

Πρόσθετες πληροφορίες
Αριθμός προϊόντος
P/N: 4GW64EA #AB7 

UPC/EAN code: 192545794572

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Βάρος
5,39 kg; Συσκευασμένο: 7,76 kg

διαστάσεις
49,03 x 1,43 x 39,07 cm; Συσκευασμένο: 24,8 x 59,8 x 48,3 cm

Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία

παραλαβής και επιστροφής. ; Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του

προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το

μεταπωλητή της HP.

αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
Λευκό ενσύρματο πληκτρολόγιο USB Windows 8

Λευκό ενσύρματο οπτικό ποντίκι USB
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