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עיצוב אלגנטי. ביצועים יוצאים מן הכלל.

HP Pavilion All-in-One מפגין עיצוב ללא רבב, עוצמה וביצועים, מיועד להתמודדות עם פרויקטים תובעניים ולהנאה ממרתונים של סרטים,
וגם נראה מצוין. הצירוף המושלם של צורה ותפקוד, המשתלב להפליא בכל בית.

מעוצב בקפידה
מתוכנן לעין המודרנית. עם תצוגת micro-edge, עיצוב

מלוטש ודק עם הדגשי עור, מחשב זה כולו תחכום. יציאות
במיקום נוח בחלקו האחורי של ההתקן מאפשרות גישה נוחה

תוך הפחתת סרבול הכבלים.

ביצועים. פרטיות. שלוות נפש.
הזרם וגלוש ללא דאגות עם מצלמת פרטיות מוקפצת

שמתכנסת פנימה בבטחה כאשר היא אינה בשימוש. התמודד
עם הימים העמוסים ביותר שלך עם ביצועים של מעבד מהימן,
ושמור עוד מהדברים שאתה אוהב עם מקום אחסון בשפע לכל

התמונות, הסרטונים והמסמכים שלך.

בידור עתיר פעולה
המקום הטוב ביותר באולם נמצא בביתך. רמקולים העטופים

,B&O בבד אקוסטי ומכווננים בהתאמה אישית על ידי מומחי
מספקים צליל מדהים. הזרם בקלות מוסיקה מהסמרטפון שלך

עם HP Audio Stream . טען את הסמרטפון התואם שלך
באופן אלחוטי באמצעות בסיס המטען של המחשב האישי

שלך.
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כולל

 Windows 10
התחושה המוכרת של Windows  מאפשרת לך לעשות מעשים גדולים בבטחה, טוב יותר

מאי פעם.

מעבדי  ®Intel שולחניים דור עשירי
הביצועים יוצאי הדופן של מעבד  ™Intel® Core דור עשירי עונים על כל דרישות

Wi- ואפשרויות HDR 4 עם תמיכתK המולטימדיה שלך. מספק יכולות תצוגה משופרות של
Fi 6 אופציונלי מהיר במיוחד, כך שתוכל להתמודד עם המשימות שלך ללא הפרעות.

Intel® HD 630 כרטיס גרפי
גרפיקה מרשימה מסייעת בכל דבר שתבחר לעשות. בין אם אתה צופה בווידאו או פשוט

גולש באינטרנט, הכרטיס הגרפי Intel® HD מעבד את כל הפריטים החזותיים במסך שלך
עם איכות חלקה ומלאת חיים.

FHD IPS מסך מגע
הצג תמיד את התוכן במיטבו עם זוויות צפייה רחבות של 178° ותמונה מלאת חיים.

והודות לטכנולוגיית מסך מגע תוכל לשלוט במחשב האישי שלך ישירות מן המסך.

PCIe SSD אחסון
אתחול תוך שניות במהירות מדהימה עם נפח אחסון PCIe SSD של עד 512 ג'יגהבייט.

Wi-Fi 5 (2x2) & Bluetooth® 5.0
לעולם לא תצטרך עוד לדאוג בנוגע לחיבור אינטרנט מקוטע או חלש. שמור על חיבור
  Wi-Fi 5 (2x2) WLAN-בעזרת מתאם ה  Bluetooth®  ולאביזרי Wi-Fi-רב-עוצמה ל

Bluetooth® 5.0. המתקדם ביותר ו-

HDMI יציאת
מעולם לא היה קל יותר לחבר להתקן שלך צג גדול יותר או צג שני. עם יציאת HDMI תוכל

לשדר וידאו וצליל בחדות גבוהה בעזרת כבל רגיל אחד בלבד.

אחסון Dropbox בענן
אחסן וסנכרן את התוכן שלך באופן מקוון עם Dropbox. קבל שטח אחסון של 25 

ג'יגהבייט לשנה אחת, כדי לגשת, לנהל ולשתף את התצלומים, המוזיקה והקבצים שלך
מכל מקום בעל גישה לאינטרנט.

חוויית שמע עוצמתית אמיתית
,B&O וכוונון מותאם אישית של המומחים מבית HP Audio Boost , HP עם שני רמקולי

תוכל לחוות שמע עשיר ואותנטי. תן לצלילים לרגש אותך.

HP הזרמת אודיו של
באפשרותך ליהנות מהאזנה למוסיקה בסמרטפון שלך דרך הרמקולים של המחשב. הזרם

HP Audio עם  Bluetooth®  מוזיקה מהסמרטפון אל המחשב שלך באמצעות טכנולוגיית
Stream.

Micro Edge צג
על-ידי דחיסת מסך גדול יותר למסגרת קטנה יותר, לוח זה, שהינו דק במיוחד וכמעט בלתי

נראה, מחולל מהפכה במראה של הצג שלך עם עיצוב יעיל בצורה נפלאה.

5

6

7

8

9

14



גיליון נתונים

HP Pavilion All-in-One 24-k0000nj

מפרט
ביצועים

מערכת הפעלה
 Windows 10 Home 64

מעבד
Intel® תדר בסיס של 2.0 ג'יגה-הרץ, עד 3.6  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית) Intel® Core™ i5-10400T מעבד

Turbo Boost , מטמון בנפח 12  מגהבייט L3, 6 ליבות)
משפחת מעבדים: מעבד  Intel® Core™ i5  דור 10

ערכת שבבים
Intel® H470 

זיכרון
זיכרון DDR4-2666 SDRAM בנפח 8  ג'יגהבייט (x 8 1  ג'יגהבייט); קצבי העברה של עד 2,666  מיליון העברות

לשנייה.
 SODIMM מספר חריצים כולל: שני רכיבי

אחסון
 512 GB בנפח PCIe® NVMe™ M.2 SSD כונן

כונן אופטי אינו כלול
Dropbox

גרפיקה
בדיד: NVIDIA® GeForce® MX 350 (זיכרון GDDR5 ייעודי של 2  ג'יגהבייט  ) ;

שמע
שמע מבית B&O, שני רמקולים של 5 ואט

תצוגה
צג מגע FHD IPS BrightView בגודל 60.5 ס"מ (23.8 אינץ') באלכסון, עם micro-edge בשלושה צדדים,

( 1,920 x 1,080)   72� NTSC ,  250 nits
יחס מסך-גוף

79.3�
חשמל

מתאם מתח Smart AC  של  150 ואט

קישוריות
ממשק רשת

GbE LAN  10/100/1000  משולב
קישוריות אלחוט

 ®Realtek 802.11a/b/g/n/ac  Wi-Fi  (2x2) ו-Bluetooth® 5 משולב 
MU-MIMO-תמיכה ב ;Miracast תואם

יציאות
צד: יציאת SuperSpeed USB Type-A בקצב איתות של 5Gbps (תואם Battery Charging 1.2); יציאת

אוזניות/מיקרופון משולבת
SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate; 3 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 1 :אחורית

signaling rate; 1 HDMI-in 1.4; 1 HDMI-out 1.4; 1 RJ-45
HP קורא כרטיס זיכרון 3 ב- 1 של

חריצי הרחבה
(WLAN 1 עבור , SSD 1 עבור)  M.2 2

מצלמת אינטרנט
מצלמת פרטיות HP Wide Vision 5 MP עם מערך מיקרופונים דיגיטליים מרובע משולב

עיצוב
צבע מוצר

לבן פתיתי שלג

תוכנה
HP יישומי

HP Audio; HP Display Control; HP Support Assistant מתג
תוכנה

ExpressVPN ; Netix (גרסת ניסיון ל-30 יום ללא תשלום); LastPass Premium (גרסת ניסיון ל-30 יום
ללא תשלום)

Microsoft 365 גרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של
שירות ותמיכה

McAfee LiveSafe ™ 

מידע נוסף
מספר חלק

P/N: 14Q25EA #ABT
UPC/EAN: 195122161033 קוד

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
 EPEAT Bronze בעל דירוג ;Energy Star®  בעל אישור

משקל
6.4 ק"ג;

ארוז: 11.21 ק"ג
ממדים

x 16.5  x  54.03  43.53 ס"מ;
ארוז: x 24.8  x  59.7  51 ס"מ

אחריות
אחריות מוגבלת ל-3 שנים על חלקים, עבודה ושירות איסוף והחזרה.; באפשרותך להרחיב את כיסוי האחריות

של המוצר עד 3 שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף, פנה אל משווק HP שלך.
אביזרים כלולים

ערכת מקלדת ועכבר USB אלחוטיים בצבע לבן
מאפיינים

הטיה: °  5 קדימה עד 25° אחורה; טעינה אלחוטית של טלפון חכם
ניהול אבטחה

Kensington MicroSaver חריץ למנעול
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שירותים במסגרת האחריות*

איסוף והחזרה למשך שלוש שנים
UC994E

הערות שוליים בנושא נקודות מכירה עיקריות

 דרוש תוכן 4K כדי להציג תמונות 4K מלאות.

הערות שוליים להודעות לגבי מאפיינים

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.
.http://www.microsoft.com מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת  Windows 10 

 מבוסס על דרישות מינימום של Wi-Fi 5 בתדר 80 מגה-הרץ ו-Wi-Fi 6 בתדר 160 מגה-הרץ בעת העברת קבצים בין שני התקנים המחוברים לאותו נתב. מחייב נתב אלחוטי, לרכישה בנפרד, התומך ב-802.11ax  (Wi-Fi 6). זמין רק במדינות/אזורים שבהם
802.11ax נתמך. פלט הגרפיקה עשוי להיות מוגבל כתוצאה מהרזולוציה המרבית של התצוגה. פלט הגרפיקה עשוי להיות מוגבל כתוצאה מהרזולוציה המרבית של התצוגה

.(FHD)  Full High-denition נדרש תוכן באיכות  FHD להצגת תמונות 
.Wi-Fi 5 בעל תאימות לאחור עם מפרטי Wi-Fi 5 (802.11ac)  .נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת 

 שטח אחסון מקוון פנוי של 25  ג'יגהבייט למשך שנה אחת מתאריך הרישום. לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש, כולל מדיניות ביטולים, בקר באתר www.dropbox.com. נדרש שירות אינטרנט, אך הוא אינו כלול.
 תומך במכשירים עם Android 5.0 ואילך ו-iPhone עם iOS 11. יש להפעיל Bluetooth דרך ההגדרות לזיהוי המכשיר, וייתכן שתחויב בתשלום עבור נתונים.

הערות שוליים למפרטים טכניים

 משתמשים חדשים ב-Dropbox זכאים לקבל נפח של 25 ג'יגהבייט ב-Dropbox בחינם למשך 12 חודשים ממועד ההרשמה. לקבלת פרטים ותנאי שימוש מלאים, כולל מדיניות ביטולים, בקר באתר Dropbox בכתובת
https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. נדרש שירות אינטרנט, אך הוא אינו כלול.

 מנוי חינם ל-30 יום לשירות McAfee LiveSafe כלול. נדרשת גישה לאינטרנט שאינה כלולה. לאחר פקיעתה של תקופה זו דרוש מנוי.
 כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP ; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.

 האחוזים של אזורי הצפייה הפעיל והלא פעיל יחסית לאזור הצפייה הפעיל והשוליים. נמדד כשהמכסה מאונך לשולחן העבודה.
Multi-Core [ 6] מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה

והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או כללי מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
.http://www.intel.com/technology/turboboost/  עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת Intel® Turbo Boost ביצועי 

.Wi-Fi 5 בעל תאימות לאחור עם מפרטי Wi-Fi 5 (802.11ac)  .נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת 
 חוזר ל-LastPass בסיסי לאחר 30 יום.

©  .Copyright 2020 HP Development Company, L.P המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין
לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה. XMM , Iris , Pentium , Celeron , Optane , Core , Intel ו-Thunderbolt  הם סימנים מסחריים או סימנים

מסחריים רשומים של Intel Corporation או של חברות הבת שלה בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. Athlon , Ryzen , AMD ו-Radeon הם סימנים מסחריים של Bluetooth . Advanced Micro Devices, inc הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא
USB Implementers הם סימנים מסחריים של USB-C® -ו USB Type-C®  .בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים NVIDIA Corporation הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של GeForce-ו NVIDIA .במסגרת רישיון HP inc.  בשימוש על-ידי
 ™Forum. DisplayPort והסמל של  ™DisplayPort הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו ( ®VESA) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים. McAfee ו-McAfee LiveSafe הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים

של McAfee LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות. Energy Star הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה. לא כל המאפיינים זמינים בכל
המהדורות או הגרסאות של Windows . ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי,

.http://www.microsoft.com ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת
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