Datasheet

HP Pavilion All-in-One
23-p209nb
Exact de juiste kenmerken. Precies de juiste touch.

Op de elegante,
ruimtebesparende HP Pavilion
All-in-One zijn productiviteit en
entertainment onder
handbereik. Full HD scherm DTS
Sound+ geluid prikkelen al uw
zintuigen en dankzij de snelle
installatie en een
indrukwekkend 10-punts
capacitief touchscreen doet u
meer in minder tijd.

HP raadt Windows aan.
Schitterend IPS-scherm.
Foto's, video's en games zijn vanuit vrijwel elke hoek verbluffend helder op het 58,4-cm
(23-inch) diagonale scherm van rand tot rand met IPS-technologie.
10-punts capacitief touchscreen.
Uw digitale wereld is altijd met een tik of swipe bereikbaar op het handige 10-punts capacitief
touchscreen dat geoptimaliseerd is voor Windows 8.1.1
Klaar voor entertainment.
Schitterend Full HD2, DTS Sound+ geluid en HP Connected software zorgen voor verbluffend
entertainment en houden u in contact met uw digitale wereld.
HP Connected Music.
HP Connected Music biedt op één plek toegang tot verschillende muziekbronnen. Beluister
radiozenders en uitzendingen uit de hele wereld met TuneIn Radio en integreer uw eigen
muziekbibliotheek en toonaangevende muziekservices in één unieke applicatie.3

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities van Windows 8. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te
benutten. Kijk op www.microsoft.com. De mogelijkheden van de sneltoets Delen zijn afhankelijk van een internetverbinding, die niet standaard is inbegrepen. 2 High-definition (HD) content is vereist voor de weergave van
high-definition beelden. 3 Niet alle kenmerken zijn in alle landen beschikbaar. Voor streamingservices is een betaald abonnement vereist. Ondersteunt mogelijk niet alle muziekbestanden. Niet compatibel met
DRM-tracks. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Optionele kenmerken afzonderlijk aan te schaffen of als add-on.
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HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 8.1 64

Processor

Intel® Core™ i5-4460T met Intel HD Graphics 4600 (1.9 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5 processor

Chipset

Intel H87

Geheugen

8 GB DDR3L (1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 SODIMM

Gegevensopslag

500-GB 7200-rpm SATA; Laag-model tray-load SuperMulti dvd-brander
Dropbox

Scherm

58,4-cm (23-inch) diagonaal FHD IPS ontspiegeld WLED-backlit touchscreen (1920 x 1080)

Netwerkinterface

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Draadloze connectiviteit

802.11a/b/g/n (2 x 2) en Bluetooth® 4.0 MiniCard combo

Video

NVIDIA GeForce 810A (2 GB DDR3 gereserveerd)

Geluid

Twee 2-Watt luidsprekers

Meegeleverde accessoires

720p HD low-light webcam met twee microfoons; Draadloos toetsenbord; Draadloze optische muis

Kenmerken

Kantelen: 10° voorover tot 25° achterover

Poorten

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 stereo audio-uitgang; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 7-in-1 geheugenkaartlezer

Voeding

120-Watt netvoedingsadapter

HP apps

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Games van WildTangent

Software

AccuWeather; AVerMedia app; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; DTS Sound+; Evernote; Foxit PhantomPDF; Netflix; Skype;
TripAdvisor; 7-Zip

Service en support

McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 1

Aanvullende informatie

P/N: L0W32EA #UUG
UPC/EAN code: 889296168461

Gewicht

8,6 kg; In verpakking: 12,05 kg

Afmetingen

56 x 8,2 x 40,4 cm; In verpakking: 64,8 x 17,5 x 54,2 cm

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Silver

Land van herkomst

Geproduceerd in de Tsjechische Republiek

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
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McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP H7000 witte
draadloze
Bluetoothheadset
G1Y51AA

HP S9500 witte
Bluetoothluidspreker
G5B17AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM918E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 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 beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade
en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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