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Prachtig All-in-One-design. Levert hoge prestaties.

Deze mooie, krachtige All-in-One pc biedt voldoende opslagruimte voor het hele gezin en helpt je ommeer te doen. Of
het nu voor werk of privé is – je bent verzekerd van een aantrekkelijk design en hoge performance.

Ruimte en performance
Met de nieuwste processor en
voldoende opslagruimte voor het
hele gezin wissel je eenvoudig tussen
het sturen van zakelijke e-mail en het
uploaden van vakantiekiekjes.

Het middelpunt in huis
Geef je huis een moderne uitstraling.
Deze All-in-One pc toont méér door
zijn ultradunne rand en heeft een
verstelbare voet, zodat je onder
meerdere hoeken kunt werken.
Slaagt erin om elke ruimte op te
fleuren.

De zekerheid die je verdient
Met deze pc onderhoud je contact
met familie en vrienden. Hij heeft een
HD-camera die is voorzien van een
schuifknop voor privacy, ingebouwde
speakers en een handige
wifi-interface. Zo onderhoud je het
contact met een veilig gevoel.
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Pluspunten

Windows 10
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan
beter.
_
AMD® Radeon® R4 graphics
Of het nu om games of films gaat, je bent zeker van een bijzondere
entertainmentervaring.
_
802.11 a/c (1 x 1) WLAN en Bluetooth® 4.2
Blijf verbonden met wifi en Bluetooth®-accessoires via draadloze
technologie.
_
DDR4 RAM-opties
DDR4 is het RAM van de toekomst, dat is ontworpen om efficiënter en
betrouwbaarder te werken bij hogere snelheden. Dankzij de hogere
bandbreedte gaat alles stukken sneller, van multitasking tot gamen.
_
Opslagschijf
Geen zorgen over een groeiende verzameling digitale films, liedjes en
foto's. Met gigantische opslagopties kun je het allemaal bewaren en houd je
nog ruimte over.
_
PCIe SSD opslag
Beschikbaar in 128 GB, PCIe-gebaseerde flashopslag is tot 17x sneller dan
een traditionele 5400-rpm laptopschijf.

Micro Edge beeldscherm
Dit revolutionaire schermmet een ultradunne, nauwelijks zichtbare rand
heeft een schitterend, efficiënt ontwerp waarbij het grotere scherm in een
kleinere omlijsting is geplaatst.
HP privacyschakelaar op de camera
Deze innovatieve webcam heeft een schakelaar die de camera afdekt en
video uitschakelt als hij niet gebruikt wordt, zodat u veilig online kunt zijn.
_
Vier luidsprekers aan de voorzijde
Zet het volume van je favoriete muziek, films of game lekker luid. Als het
geluid rechtstreeks op jou gericht is, komt er niets tussen jou en je
entertainment.
_
Betrouwbare kwaliteit voor iedereen
Het leven is soms onvoorspelbaar, maar deze HP All-in-One is dat niet.
Dankzij meer dan 100 afzonderlijke tests zijn onze laptops overal tegen
bestand en bieden ze robuustheid en de betrouwbaarheid waarop je kunt
rekenen.
_

1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/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.
2 Een wireless access point en een internetverbinding zijn vereist. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve
specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de communicatie van de laptop met andere 802.11ac WLAN-apparaten. Bluetooth® is een handelsmerk dat het eigendom is van de
houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt.
3 Gebaseerd op interne tests van HP met CrystalDiskMark-benchmarkingsoftware. De performance is sequentieel sneller (alleen lezen) in vergelijking met een traditionele 5400-rpm schijf.
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Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD dual-core A6-9225 APU (2,6 GHz basisfrequentie, tot 3 GHz burstfrequentie, 1
MB cache)
Processorfamilie: AMD dual-core A-serie processor
Geheugen
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 SODIMM
Overdrachtssnelheden tot 2133 MT/sec.
Gegevensopslag
1-TB 7200-rpm SATA
128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Video
Geïntegreerd: AMD Radeon™ R4 Graphics;
Audio
DTS Studio Sound™, twee 2-watt speakers
Scherm
54,6 cm (21,5 inch) FHD IPS ontspiegeld WLED-backlit driezijdig randloos (1920 x
1080)
Voeding
65-watt externe stroomadapter
_

Interfacemogelijkheden
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) en Bluetooth® 4.2 combo
Poorten
Achter: 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0
3-in-1 geheugenkaartlezer
Webcam
HP Privacy HD-camera met twee digitale microfoons

Ontwerp
Productkleur
Sneeuwwit
_

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

_

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 4TT46EA #ABH
UPC/EAN code: 193015204928
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
5,39 kg; In verpakking: 7,76 kg
Afmetingen
49,03 x 1,43 x 39,07 cm; In verpakking: 24,8 x 59,8 x 48,3 cm
Garantie
2 jaar garantie, inclusief 2 jaar garantie op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar onsite
service. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing.; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar;
voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding
Meegeleverde accessoires
HP wit USB-toetsenbord met kabel en volumeknop
HP witte muis met kabel

Aanbevolen accessoires*

* Niet inbegrepen.
HP draadloze
muis X3000
(snoekzilver)
2HW68AA

HP S6500
zwarte
draadloze
luidspreker
N5G09AA

HP Earbuds
Black Headset
150
X7B04AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en
brengservice
U4812E

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. AMD's nummering verwijst niet naar de
kloksnelheid. AMD en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. 7 De prestaties van burstfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.

© Copyright 2018 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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