Datasheet

HP 20-2001ed All-in-One desktop pc (ENERGY
STAR)
Alles wat u nodig heeft op een All-in-One

De kracht om alles te doen in
een elegante, slanke computer.
Deze scherp geprijsde all-in-one
met vele gebruiksvriendelijke
functies wordt ondersteund
door de kwaliteit en de
betrouwbaarheid van HP.

HP raadt Windows aan.
Alles-in-één eenvoud
U beleeft veel plezier van deze slanke all-in-one die gemakkelijk te installeren is en weinig
ruimte inneemt op uw bureau.
Levendig scherm
U ziet alles beter en gebruikt minder stroom met een 49,5-cm (19,45-inch) diagonaal HD1
LED-scherm.
Dagelijkse productiviteit
Doe alles met een all-in-one die perfect is voor e-mail en internet2, een dvd-speler heeft 3 en
HP Connected software bevat om contact te houden met uw digitale wereld.

High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van HD beelden. 2 Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. 3 De werkelijke snelheden variëren. Het kopiëren van door auteursrecht beschermd materiaal
is verboden.
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Datasheet

HP 20-2001ed All-in-One desktop pc (ENERGY STAR)

HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 8.1 64

Processor

Intel® Pentium® J2900 met Intel HD Graphics (2,41 GHz, 2 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Pentium® Processor

Geheugen

4 GB DDR3 (1 x 4 GB); Totaal aantal slots: 2 SODIMM

Gegevensopslag

1-TB 7200-rpm SATA; Laag-model tray-load SuperMulti dvd-brander

Scherm

49,5-cm (19,45-inch) diagonaal HD WLED-backlit (1366 x 768)

Netwerkinterface

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Draadloze connectiviteit

802.11b/g/n (1 x 1)

Video

Intel HD grafisch systeem

Geluid

Realtek audio met twee 2-Watt luidsprekers

Meegeleverde accessoires

HP TrueVision HD-webcam met twee ingebouwde digitale microfoons voor echo- en ruisonderdrukking; Draadloos toetsenbord; Draadloze
optische muis

Kenmerken

Kantelen: 10° voorover tot 25° achterover

Poorten

3 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 stereo audio-uitgang; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 7-in-1 geheugenkaartlezer

Voeding

65-Watt netvoedingsadapter

Software

7-Zip; CyberLink PowerDVD; HP Connected Photo; HP Connected Music; Skype; Box (25 GB gratis opslag); HP ePrint

Service en support

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP SimplePass;
Recoverypartitie (met de mogelijkheid om systeem, applicaties en drivers apart terug te zetten); Optionele her-allocatie van de recoverypartitie;
Software voor het maken van herstel-cd/dvd 1

Extra informatie

P/N: F9P17EA #ABH
UPC/EAN code: 888182491126

Gewicht

7,03 kg; In verpakking: 8,3 kg

Afmetingen

49,5 x 7,2 x 33,9 cm; In verpakking: 59,1 x 19,3 x 44,8 cm

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Silver

Land van herkomst

Geproduceerd in de Tsjechische Republiek

Garantie

1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.nl/garantie-uitbreiding
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McAfee Live 30 dagen op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP S6000
draagbare rode
Bluetooth
miniluidspreker
E5M83AA

HP Pocket
Playlist
H4D65AA

3 jaar haal- en
brengservice
U4812E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 en Windows 8.1 beschikbaar. Mogelijk zijn een
hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8 en Windows 8.1 volledig te benutten. Meer
http://windows.microsoft.com/nl-NL/.
Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
Januari 2014

