
Datasheet

HP Chromebase All-in-One 22-aa0200nd
Bundle Desktop
Pure aantrekkingskracht

Dankzij de krachtige Intel®-processor  is de HP Chromebase 21,5 inch All-in-One desktop-pc ideaal voor thuis. Met een
uniek roterend scherm van 90 graden volg je het ene moment eenvoudig online lessen met Google Classroom en kijk je
het andere moment op je gemak naar een film. Je privacy is beschermd dankzij de killswitch voor de privacycamera  en
je stelt heel eenvoudig ouderlijk toezicht in.

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Een unieke kijkervaring
Het unieke, roterende scherm is gemakkelijk te
draaien, zodat je in een flits wisselt tussen online
lessen en een film kijken.

Gemaakt om direct te reageren
Doe meer met je stem en gebruik de nieuwe Google
Assistant . Of krijg eenvoudig toegang tot informatie
op je touchscreen.

Gemoedsrust
Bescherm je privacy met de killswitch voor de
privacycamera  en stel eventueel ouderlijk toezicht
in.
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HP Chromebase All-in-One 22-aa0200nd Bundle
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Pluspunten

Display met flinterdunne rand aan drie zijden
Profiteer van een grotere schermruimte met een display met een
flinterdunne rand aan drie zijden.

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.

SuperSpeed USB Type-C® stroomlevering + Display + 5 Gb/s datasnelheid
Laad je apparaat op of sluit een extern scherm aan via slechts één USB-C™-
poort met 5 Gb/s datasnelheid. En de poort is omkeerbaar, dus je kunt een
apparaat of scherm ook ondersteboven aansluiten.

SuperSpeed USB Type-A-poort met 10 Gb/s datasnelheid
Sluit je externe opslagapparaat aan met deze SuperSpeed USB Type-A-poort
met 10 Gb/s datasnelheid.

HP True Vision 5MP met privacycamera
Je kunt met een gerust hart videobellen dankzij een privacycamera die je
gewoon afsluit als je hem niet gebruikt.

Een werkelijk krachtig geluid
Twee HP speakers en samen met de experts van B&O ontwikkelde audio
zorgen voor een vol en authentiek geluid. Geluid dat je raakt.

Scrol minder, zie meer
Het scherm is gemakkelijk 90 graden in staande richting te draaien, zodat je
meer ziet van bijvoorbeeld je fotocollectie, recepten, documenten en minder
hoeft te scrollen.
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*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Chrome OS™

Processor
Intel® Core™ i3-10110U (2,1 GHz basisfrequentie, tot 4,1 GHz met Intel® Turbo Boost-
technologie, 4 MB L3 cache, 2 cores)  
Processorfamilie: 10e generatie Intel® Core™ i3-processor
Geheugen
8 GB DDR4-2666 MHz RAM (1 x 8 GB)
Overdrachtssnelheden tot 2666 MT/sec.
Gebruikte geheugensleuven: 2 SODIMM

Gegevensopslag
256-GB PCIe® NVMe™ SSD

Video
Geïntegreerd: Intel® UHD grafische kaart; 

Audio
Audio van B&O; Twee speakers van 5 watt
Scherm
54,6 cm (21,5 inch) FHD (1920 x 1080), touch, IPS, microranden aan drie zijden, ontspiegeld,
250 nits, 72% NTSC

Screen-to-body ratio
97.6%

Voeding
90 watt Smart-netvoedingsadapter;

Interfacemogelijkheden
Draadloze connectiviteit
Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) en Bluetooth® 5 combo (ondersteuning voor Gigabit-
overdrachtssnelheden) 
MU-MIMO-ondersteuning

Poorten
2 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.2); 2
SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate (Battery Charging 1.2); 1
headphone/microphone combo 
Achter: 2 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™
1.2); 2 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate (Battery Charging 1.2); 1
headphone/microphone combo
Uitbreidingsslots
2 M.2 (1 voor SSD, 1 voor WLAN)

Webcam
HP True Vision 5-MP privacycamera en twee ingebouwde digitale microfoons, camerasensor
met 1,4 um

Ontwerp
Productkleur
Snowflake white

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 4E484EA #ABH 
UPC/EAN code: 196068668655

Ecolabels
EPEAT®-geregistreerd
Gewicht
6,98 kg;
In verpakking: 10,04 kg

Afmetingen
50,76 x 17,45 x 45,44 cm;
In verpakking: 39,7 x 29,7 x 70,5 cm

Fabrieksgarantie
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.

Toetsenbord
HP 910 wit Bluetooth-toetsenbord
Kenmerken
Kantelen: 0° voorover tot 20° achterover

Sensoren
Accelerometer
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HP Chromebase All-in-One 22-aa0200nd Bundle
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Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
U4812E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten

 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. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
 Kijk voor meer informatie op https://www.google.com/chromebook/chrome-os/
 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.

Voetnoten bij de functie-messaging

 Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.

Technische specificaties, voetnoten

 Met deze aanbieding voor Google One ('de aanbieding') kun je gedurende 12 maanden vanaf de dag van verzilvering kosteloos gebruikmaken van de voordelen van het abonnement. Nadat je de aanbieding hebt
verzilverd, kun je op de pagina Abonnementen van de Google Play Store zien wanneer het abonnement afloopt. Voor de aanbieding heb je een Google Payments-account nodig. De aanbieding is geldig tot en met 31
januari 2021 en moet voor die tijd worden gebruikt. Deze aanbieding geldt uitsluitend voor nieuwe gebruikers van Google One in Australië, Canada (m.u.v. Quebec), Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Japan,
Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die op of na 1 mei 2019 een nieuwe Chromebook hebben aangeschaft. Kijk voor meer informatie op
www.google.com/chromebook/offers/.
 Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Percentage actief en niet-actief beeldoppervlak tot behuizing.
 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. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product 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/.
 Gigabitsnelheid via Wi-Fi® is mogelijk bij het overzetten van bestanden tussen twee apparaten die op dezelfde router zijn aangesloten. Vereist een draadloze router, apart verkrijgbaar, die kanalen van 160 MHz

ondersteunt.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 6 (802.11ax) is achterwaarts compatibel met

oudere 802.11-specificaties. De specificaties voor Wi-Fi 6 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 Wi-Fi 6-apparaten. Alleen beschikbaar in landen waar 802.11ax wordt ondersteund.

 Wi-Fi 6 (802.11ax) wordt niet ondersteund in de Oekraïne, Rusland en Indonesië; in die landen worden de op grond van de lokale regelgeving optimale Wi-Fi-instellingen aangeboden (802.11ac).
 Als volgens het beleid van ChromeOS bij het tegelijkertijd opladen van meerdere apparaten via Type A- en BC-poort BC 1.2 wordt ondersteund op het ChromeOS-apparaat, zal de eerste Type A-poort die in gebruik is een

maximale stroom leveren van 1,5 A. Alle overige Type A-poorten zullen echter slechts een maximale stroom leveren van 900 mA.

© 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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