
Datasheet

HP All-in-One 24-dp1444nd Bundle PC

Denk vooruit

De HP All-in-One-pc combineert de kracht van een desktop-pc met de pracht van een dun, modern display in één
betrouwbaar apparaat dat klaar is voor de toekomst. Met gemakkelijke upgrades  in drie eenvoudige stappen weet je
zeker dat je apparaat altijd up-to-date is.

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Gemaakt voor de toekomst
Op zoek naar een krachtige All-in-
One-pc die klaar is voor de toekomst?
Het is nog nooit zo eenvoudig
geweest om je apparaat up-to-date te
houden. Met een paneel dat in drie
eenvoudige stappen kan worden
verwijderd kun je eenvoudig je
hardware upgraden, zodat je altijd
voldoende kracht hebt om je werk te
doen.

De kracht van een tower-pc
Kom je drukste dagen goed door met
de prestaties van een betrouwbare
processor. Sla meer leuke dingen op
met een overvloed aan opslagruimte
voor al je foto's, video's en
documenten.

Wij zorgen voor je veiligheid
We staan al 80 jaar voor mensen
klaar. Het merk HP staat bovenal voor
betrouwbare technologie en
miljoenen klanten vertrouwen op ons.
Dat is ook de reden dat onze pc's
meer dan 230 afzonderlijke tests
ondergaan  om te garanderen dat je
een krachtige en betrouwbare pc
krijgt die lang meegaat.

Slim design
Door de handige plaatsing van de
poorten zitten de kabels niet in de
weg en ziet je bureau er opgeruimd
uit. Door de smalle randen aan drie
zijden van het display zie je meer van
je scherm, dat een uitklapbare
privacycamera heeft die weer inklapt
als hij niet wordt gebruikt.
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Pluspunten

Windows 10 
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan
beter.

FHD IPS-display
Geniet van een kristalheldere weergave onder elke hoek. Met brede
inkijkhoeken van 178° en een briljante 1920 x 1080 resolutie ziet je favoriete
content er altijd schitterend uit.

Ontspiegeld scherm
Met het 100% sRGB-kleurbereik geeft dit HP display moeiteloos en perfect
alle kleuren weer. Ideaal voor foto's, video's en al je creatieve projecten.

PCIe SSD opslag
Start in enkele seconden op met tot 512 GB PCIe SSD-opslag.

DDR4 RAM
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 multitasken tot gamen.

HP Wide Vision FHD IR-camera
Aanmelden is simpel via Windows Hello en de infraroodsensor. Door een
indrukwekkend gezichtsveld van 88 graden kun je skypen met het hele gezin
of een groep vrienden en ieder detail zien.

802.11 a/c (1 x 1) WLAN en Bluetooth® 4.2
Blijf verbonden met wifi en Bluetooth®-accessoires via draadloze
technologie.

SuperSpeed USB Type-A-poort met 5 Gb/s datasnelheid
Sluit je externe opslagapparaat aan met deze SuperSpeed USB Type-A poort
met 5 Gb/s datasnelheid.

HDMI-uitgang
Je kunt gemakkelijker dan ooit een groter of tweede display aansluiten op je
device. Met de HDMI-uitgang kun je HD-video en geluid via slechts één
standaardkabel overbrengen.

Kies de beste kijkpositie
Pas de schermstand aan je persoonlijke voorkeuren aan door het tot 5
graden naar voren of tot 20 graden naar achteren te kantelen.

Display met flinterdunne rand aan drie zijden
Profiteer van een grotere schermruimte met een display met een
flinterdunne rand aan drie zijden.
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*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64

Processor
Intel® Core™ i3-1125G4 (tot 3,7 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 8 MB L3-cache, 4
cores)  
Processorfamilie: 11e generatie Intel® Core™ i3-processor
Geheugen
8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB)
Overdrachtssnelheden tot 3200 MT/s.
Gebruikte geheugensleuven: 2 SODIMM

Gegevensopslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox

Video
Geïntegreerd: Intel® UHD grafische kaart; 

Audio
DTS Headphone:X™; Dual 2 W speakers
Scherm
60,5 cm (23,8 inch) FHD (1920 x 1080), IPS, microranden aan drie zijden, ontspiegeld, 250
nits, 72% NTSC

Screen-to-body ratio
97.8%

Voeding
65 watt Smart-netvoedingsadapter

Interfacemogelijkheden
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN

Draadloze connectiviteit
Realtek RTL8821CE-M 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo 
Miracast-ondersteuning; MU-MIMO-ondersteuning
Poorten
Zijde: 1 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signaalsnelheid
Achter: 2 SuperSpeed USB Type-A met 5 Gbps signaalsnelheid; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI-
uitgang 1.4; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 RJ-45
HP 3-in-1 geheugenkaartlezer

Uitbreidingsslots
2 M.2 (1 voor SSD, 1 voor WLAN)

Webcam
HP Wide Vision 1080p FHD IR-privacycamera met ingebouwde digitale dual-array-microfoons

Ontwerp
Productkleur
Natuurlijk zilver

Software
HP apps
HP audioschakelaar; HP Support Assistant

Software
ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie) 
Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365
Service en support
McAfee LiveSafe™

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 402L2EA #ABH 
UPC/EAN code: 195908682400

Gewicht
5,85 kg;
In verpakking: 9 kg

Afmetingen
54,08 x 20,45 x 40,93 cm;
In verpakking: 49,7 x 23,5 x 65,6 cm

Garantie
1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie
onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen
zijn van toepassing.;
Meegeleverde accessoires
Witte, bekabelde USB-toetsenbord- en muis-combo

Kenmerken
Kantelen: -5° voorover tot 20° achterover; Draadsteun

Beveiligingsbeheer
Oog voor Kensington MicroSaver slot
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HP All-in-One 24-dp1444nd Bundle PC

Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP stereo headset
H2800 (Black met Silk
gold)
2AP94AA

HP Pavilion Gaming
muismat 400
5JH72AA

HP Pavilion-toetsenbord
en -muis 200
9DF28AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
U4812E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten

 Dit apparaat is ontworpen voor optimale prestaties. Het upgraden van de pc kan gevolgen hebben voor de garantiedekking.
 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder

de HP Total Test Proces-testcondities en schade door ongelukken.

Voetnoten bij de functie-messaging

 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. Deze optie is altijd ingeschakeld. Je internetprovider kan hiervoor kosten in rekening brengen. Voor latere updates kunnen mogelijk aanvullende
vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
 De werkelijke verwerkingssnelheid kan variëren.
 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.
 Wireless access point and Internet service required. Availability of public wireless access points limited. The specifications for the 802.11ac WLAN are draft specifications and are not final. If the final specifications differ

from the draft specifications, it may affect the ability of the laptop to communicate with other 802.11ac WLAN devices. Bluetooth® is a trademark owned by its proprietor and used by HP Inc. under license.
 Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties en zijn nog niet definitief. 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. Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is achterwaarts compatibel
met oudere Wi-Fi 5-specificaties.

Technische specificaties, voetnoten

 Nieuwe Dropbox-gebruikers komen in aanmerking voor 25 GB gratis opslagruimte op Dropbox gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief
annuleringsvoorwaarden, op de website https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Gratis abonnement voor 30 dagen op McAfee LiveSafe service inbegrepen. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen. Na afloop moet een abonnement worden afgesloten.
 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Percentage actief en niet-actief beeldoppervlak tot de rand zonder speaker.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn

mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
 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/.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is achterwaarts compatibel met

eerdere Wi-Fi 5-specificaties.
 Moet binnen 180 dagen na activering van Windows geactiveerd worden.

© Copyright 2021 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 op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag
als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM en Thunderbolt zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. AMD, Ryzen, Athlon en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. onder licentie wordt gebruikt. NVIDIA en GeForce zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in
de VS en andere landen. USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de
Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. McAfee en McAfee LiveSafe zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van McAfee LLC in de Verenigde Staten en
andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Niet alle
functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade 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.
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