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Ontspan en ontdek

De Pavilion All-in-One is entertainmentgigant en productiviteitskrachtpatser in één en is helemaal klaar om te doen wat
jij wilt. Van het scherm van rand tot rand tot het schitterende moderne design, op een pc die er goed uitziet en
fantastisch werkt kun je alles doen, van het streamen van favoriete programma's tot het ontdekken van nieuwe
recepten.

Minimalistisch design. Maximale
expressie.
De Pavilion All-in-One is ontworpen
als perfecte combinatie van vorm en
functie die in elke omgeving past: het
platte, moderne model heeft maar
een klein plekje nodig en het schuifje
voor de cameralens beschermt de
privacy van je gezin.

Een entertainmentsensatie
Geniet van een geweldige
entertainmentervaring. Elke stream,
videochat en foto oogt en klinkt
mooier op het FHD IPS-scherm van
rand tot rand1 en de met stof beklede
luidsprekers die door B&O PLAY zijn
afgestemd.

Meer zien. Meer doen.
Met de nieuwste Intel®-processors,
veel opslagruimte en een AMD
Radeon grafische kaart gaat alles
moeiteloos, van het uploaden van
foto's tot het plannen van de
vakantie: de mogelijkheden zijn
eindeloos.

1 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
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Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i5-7400T (2,4 GHz basisfrequentie, tot 3 GHz burstfrequentie met Intel®
Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: 7e-generatie Intel® Core™ i5-processor
Chipset
Intel® H270
Geheugen
12 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB, 1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 SODIMM
Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/sec.
Gegevensopslag
1-TB 7200-rpm SATA
256-GB PCIe® NVMe™ SSD
DVD-writer
Dropbox1
Video
Discrete: Intel® HD Graphics 630;
Audio
B&O PLAY, twee 2-watt luidsprekers
Scherm
27-inch (68,6-cm) FHD IPS ZBD (1920 x 1080)
Voeding
150-watt externe netadapter
_

Interfacemogelijkheden
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Draadloze connectiviteit
802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) en Bluetooth® 4.2 M.2 combo
Poorten
Onder: 1 USB 3.0 Type-C™; 1 USB 3.0 (batterijlader 1.2); 1 hoofdtelefoon/microfoon
combo
Achter: 1 USB 3.0; 2 USB 2.0
HP 3-in-1 mediakaartlezer
Videoaansluitingen
1 HDMI-uitgang 1.4

Ontwerp
Productkleur
Sneeuwstormwit
_

Software
HP apps
HP audioschakelaar; HP Display Control; HP JumpStart
Software
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 2

_

Extra informatie
Bestelnr.
P/N: 2XA44EA #UUG
UPC/EAN code: 192018306059
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
10 kg; In verpakking: 13,2 kg
Afmetingen
65,7 x 18 x 51,07 cm; In verpakking: 79,1 x 23,3 x 61,8 cm
Garantie
2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan
worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie
Meegeleverde accessoires
Wit USB-toetsenbord
USB optische muis
Kenmerken OR functies
Kantelen: 0° voorover tot 25° achterover

Garantieservices*

3 jaar haal- en
brengservice
UM918E

1 25 GB gratis online opslag gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen
gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.) 6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat
bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, het Intel logo en het Intel Inside logo
zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. 7 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die
bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Niet alle functies zijn beschikbaar
in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze
functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een
handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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