Datasheet

HP Pavilion All-in-One 24-xa0074nb
Een krachtige All-in-One pc gemaakt voor entertainment en
productiviteit
Breng je digitale wereld naar het middelpunt van je huis met de opvallend vormgegeven Pavilion All-in-One pc. Een
geïntegreerde pop-upcamera beschermt wat voor jou belangrijk is, zodat je zorgeloos kunt creëren, werken en gamen.

Doe meer

Bioscoopgeluid. Perfect beeld.

De perfecte combinatie van vorm en functie

Je doet alles gemakkelijker en sneller dan ooit met
een pc met krachtige prestaties. Dankzij de nieuwste
processor en geavanceerde grafische opties beschik
je over de kracht die hiervoor nodig is.1

Kies voor topkwaliteit foto's en video's met een Full
HD2-touchscreen met dunne randen en geniet van
een vol, authentiek geluid dankzij twee speakers die
speciaal zijn afgestemd door experts van B&O PLAY.

Deze All-in-One pc heeft een moderne behuizing en
stoffen accenten, en is ontworpen om in elke
omgeving te schitteren. Het ultradunne profiel neemt
weinig ruimte in beslag en de aluminium standaard
garandeert maximale duurzaamheid.

1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en

klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
2 Full high-definition (FHD) content is vereist voor de weergave van FHD-beelden.
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Pluspunten
Een werkelijk krachtig geluid
Dankzij twee HP speakers, HP Audio Boost en afstemming door de experts
van B&O PLAY geniet je van een rijk, authentiek geluid. Geluid dat je raakt.
HP Audio Stream
Geniet van muziek op je smartphone via de speakers van je pc. Stream
muziek van je smartphone naar je pc met behulp van Bluetooth®-technologie
met HP Audio Stream.
HP privacycamera
Deze innovatieve webcam en microfoon zijn zo ontworpen dat ze verschijnen
als ze in gebruik zijn en opgeborgen worden als ze niet gebruikt worden,
zodat je veilig online kunt zijn.

Display met smalle randen
Door een groter scherm in een kleiner kader te stoppen, wordt het uiterlijk
van je scherm met een efficiënt ontwerp geoptimaliseerd dankzij de smalle
rand.
USB-C™
Met slechts één USB-C™-poort kun je je apparaat opladen, data verzenden
met een snelheid van 5 Gb/sec of een extern scherm aansluiten. De poort is
omkeerbaar, dus de connector kan nooit verkeerd worden geplaatst.
HP Jumpstart
Als je de pc voor het eerst opstart, krijg je een persoonlijke rondleiding tijdens
de installatie en een informatief overzicht van de kenmerken van de pc.

18 Ondersteunt apparaten met Android en iPhone met iOS 11. Bluetooth moet zijn ingeschakeld in instelling voor apparaatdetectie en datakosten kunnen van toepassing zijn.
19 De overdrachtssnelheid varieert. Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
20 USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
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Specificaties
Prestaties

Ontwerp

Besturingssysteem

Productkleur

Windows 10 Home 64

Snowflake white

Processor
Intel® Core™ i5-8400T (1.7 GHz base frequency, up to 3.3 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology, 9 MB cache, 6 cores)
Processorfamilie: 8th Generation Intel® Core™ i5 processor 6,7

Software
HP apps
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Display Control; HP JumpStart

Geheugen

Software

8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 SODIMM
Transfer rates up to 2666 MT/s.

Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten

Gegevensopslag

McAfee LiveSafe™ 2

1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1

Aanvullende informatie

Service en support

Bestelnr.

Video
Integrated: Intel® UHD Graphics 630;

P/N: 5GZ62EA #UUG
UPC/EAN code: 193424095674

Audio

Zuinig energieverbruik

B&O PLAY, twee 2-watt luidsprekers

ENERGY STAR® certified; EPEAT® Silver registered

Scherm

Gewicht

60.45 cm (23.8") diagonal FHD BrightView WLED-backlit (1920 x 1080)

Voeding

5,59 kg;
In verpakking: 9,73 kg

120 W external AC power adapter;

Afmetingen

Interfacemogelijkheden

54,03 x 16 x 44,24 cm;
In verpakking: 21,4 x 56 x 67,3 cm

Netwerkinterface

Garantie

Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN

Poorten

2 year limited warranty, including 2 year parts, 2 years labor and 2 year onsite service. Terms
and conditions vary by country. Certain restrictions and exclusions apply.; You can expand the
warranty coverage of your product to reach up to 3 years in total; for more information:
www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie

3-in-1 geheugenkaartlezer

Meegeleverde accessoires

Videoaansluitingen
1 HDMI-out 1.4; 1 HDMI-in 1.4

HP Wireless White Keyboard with volume control
HP Wireless White Mouse

Webcam

Kenmerken

HP Truevision FHD camera with dual array digital microphone

Kantelen: -5° voorover, 25° achterover

Draadloze connectiviteit
802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 M.2 combo

Aanbevolen accessoires

Garantieservices*

* Niet inbegrepen.
HP luidsprekersysteem
400
1FU68AA

HP Pavilion Gamingheadset 600
4BX33AA

HP Pavilion draadloos
toetsenbord 600 zwart
4CE98AA

3-year pickup and return
UM917E

1 25 GB gratis online opslag gedurende een jaar 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.)
3 Eenjarig abonnement op Office 365 Personal is inbegrepen. Vergeet dit abonnement niet te activeren binnen zes maanden nadat je Windows hebt geactiveerd. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. Klik op het Office-pictogram om te zien welk Office-product voor jou

geschikt is.
6 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software
configurations. Intel’s numbering is not a measurement of higher performance. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel logo and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
7 Intel® Turbo Boost performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. See http://www.intel.com/technology/turboboost/ for more information.
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