
Φύλλο δεδομένων

HP All-in-One 24-cb0013nv Bundle All-in-One
PC
Πανέμορφος. Αποδοτικός.

Ο HP All-in-One συνδυάζει την ισχύ ενός επιτραπέζιου υπολογιστή με την ομορφιά μιας σύγχρονης οθόνης. Χάρη
στην ισχύ ενός επεξεργαστή AMD , βιώνετε μια κινηματογραφική αίσθηση με την οθόνη micro-edge Full HD
τριών πλευρών και δύο ηχεία. Αυτή η σχεδίαση AIO περιλαμβάνει βιώσιμα υλικά και διατηρεί το χώρο σας
τακτοποιημένο χάρη στις έξυπνα τοποθετημένες θύρες.

*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Σταθερή απόδοση
Λάβετε την απόδοση που θέλετε με έναν επεξεργαστή
AMD  και μεγάλο αποθηκευτικό χώρο.

Ψυχαγωγία "immersive"
Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία με εικόνες FHD 
κρυστάλλινης ευκρίνειας από οποιαδήποτε γωνία σε
μια οθόνη micro-edge 3 πλευρών.

Κατασκευάζεται με γνώμονα το περιβάλλον
Η σχεδίαση ΑΙΟ μας περιέχει βιώσιμα υλικά, όπως
πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς  και
ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία
κατανάλωση .

1 2

1
2

3

4



Φύλλο δεδομένων

HP All-in-One 24-cb0013nv Bundle All-in-One PC

Παρέχονται

Εξασφαλίστε μια νέα οπτική
Τα Windows 11 προσφέρουν έναν ήρεμο και δημιουργικό χώρο στον
οποίο μπορείτε να ασχοληθείτε με τις αγαπημένες δραστηριότητές σας,
με μια ανανεωμένη εμπειρία. Από το ανανεωμένο μενού Έναρξη, μέχρι
τους νέους τρόπους σύνδεσης με τα αγαπημένα σας άτομα, ειδήσεις,
παιχνίδια και περιεχόμενο—τα Windows 11 είναι το κατάλληλο μέρος
για να σκέφτεστε, να εκφράζεστε και να δημιουργείτε με φυσικό τρόπο.

Επεξεργαστής AMD Ryzen™ 3 3250U Mobile
Οι επεξεργαστές AMD Ryzen™ για φορητές συσκευές με κάρτα γραφικών
Radeon™ προσφέρουν πρωτοποριακή ψυχαγωγία με γρήγορη απόκρισης
για ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών και εντυπωσιακά
γραφικά.
Οθόνη FHD IPS
Απολαύστε εξαιρετικά διαυγείς εικόνες από κάθε γωνία. Με ευρεία γωνία
προβολής 178° και ζωηρή ανάλυση 1.920 x 1.080, θα απολαμβάνετε
πάντα κορυφαία ποιότητα.

Αντιθαμβωτική οθόνη
Απολαύστε τον ήλιο και το αγαπημένο σας περιεχόμενο με αυτή την
αντιθαμβωτική οθόνη. Με τις ιδιότητες χαμηλής ανανάκλασης και
γυαλάδας, έχετε λιγότερες αντανακλάσεις όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό
χώρο.
Βιώσιμη σχεδίαση
Κι επειδή οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη μεγάλη διαφορά, αυτό το
προϊόν περιλαμβάνει βιώσιμα υλικά, όπως πλαστικά που θα κατέληγαν
στους ωκεανούς και ανακυκλωμένα πλαστικά μετά από την κατανάλωσή
τους.

Αποθήκευση σε SSD PCIe
Εκκίνηση σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα με αστραπιαία ταχύτητα και χώρο
αποθήκευσης σε SSD PCIe έως 256 GB.

Μνήμη διπλού καναλιού
Με τεχνολογία διπλών καναλιών, τα δυο κανάλια λειτουργούν
ταυτόχρονα για διπλασιασμό της ταχύτητας επικοινωνίας μεταξύ του
ελεγκτή μνήμης και της RAM, αυξάνοντας τις επιδόσεις του συστήματος.

Κάμερα HP True Vision HD Privacy
Συνομιλία βίντεο με ζωηρή ευκρίνεια χάρη στην ανάλυση Full HD, ακόμη
και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με μια αναδυόμενη κάμερα που
μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο πλάι όταν δεν χρησιμοποιείται,
διασφαλίζοντας την προστασία σας στο διαδίκτυο.
Wi-Fi 5 (2x2) & Bluetooth® 5.0 (802.11a/b/g/n/ac)
Δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε ποτέ ξανά για διακοπές και αδύναμη
σύνδεση στο Internet. Παραμείνετε συνδεδεμένοι με τις Wi-Fi και
Bluetooth® συσκευές σας, με τον πιο πρόσφατο προσαρμογέα Wi-Fi 5
(2x2) WLAN και Bluetooth® 5.0.

SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5Gbps
Συνδέστε την εξωτερική σας μονάδα αποθήκευσης με αυτή τη θύρα
SuperSpeed USB Type-A, που έχει ρυθμό σηματοδότησης 5Gbps.
SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5Gbps
Συνδέστε την εξωτερική σας μονάδα αποθήκευσης με αυτή τη θύρα
SuperSpeed USB Type-A, που έχει ρυθμό σηματοδότησης 5Gbps.

Προσαρμόστε τη θέση προβολής
Προσάρμοσε την οθόνη σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις σου, με
δυνατότητα κλίσης 5 μοίρες προς τα εμπρός και 20 μοίρες προς τα πίσω.
Οθόνη με εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο
Αξιοποιήστε μεγαλύτερο μέρος της οθόνης σας χάρη στο πλαίσιο micro-
edge που μεγιστοποιεί την επιφάνεια προβολής.

##feature_06_headline_05_statement##
##feature_06_suppt_05_medium##
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Φύλλο δεδομένων

HP All-in-One 24-cb0013nv Bundle All-in-One PC

*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Προδιαγραφές
απόδοση
Λειτουργικό σύστημα
Windows 11 Home
Επεξεργαστής
AMD Ryzen™ 3 3250U (βασικό ρολόι 2,6 GHz, ρολόι max boost έως 3,5 GHz, μνήμη cache 4 MB
L3, 2 πυρήνες, 4 θέματα)  
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής AMD Ryzen™ 3
Μνήμη
Μνήμη RAM DDR4-2400 MHz 8 GB (2 x 4 GB)
Ταχύτητες μεταφοράς έως 2400 MT/s.
Υποδοχές μνήμης: 2 SODIMM
Αποθήκευση
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Αποθήκευση Dropbox 25 GB για 12 μήνες
Γραφικά
Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών AMD Radeon™; 
Ήχος
Δύο ηχεία 2,5 Watt
Οθόνη
60,5 cm (23.8"), FHD (1920 x 1080), IPS, Micro-Edge τριών όψεων, αντιθαμβωτική, 250 nit,
72% NTSC
Λόγος οθόνης σώματος
97.5%
84,3%
Ισχύς
Έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W;

Συνδεσιμότητα
Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο LAN 10/100/1000 GbE
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® με Bluetooth® 5

Υποστήριξη MU-MIMO
Θύρες
Πλάι:
1 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (Φόρτιση μπαταρίας 1.2); 1
σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου
Πίσω:
1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (Battery Charging 1.2); 2 USB 2.0 Type-A; 1 RJ-
45
Υποδοχές βίντεο
1 έξοδος HDMI 1.4
Υποδοχές επέκτασης
2 M.2 (1 για τη μονάδα στερεάς κατάστασης, 1 για το WLAN)
Κάμερα web
Κάμερα ιδιωτικότητας υπερύθρων HP True Vision 720p HD με ενσωματωμένα ψηφιακά
μικρόφωνα διπλής συστοιχίας

Σχεδίαση
Χρώμα προϊόντος
Λευκό των άστρων
Σχεδίαση με κόκκους και μοτίβο ύφανσης

Λογισμικό
Λογισμικό
ExpressVPN (δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών); LastPass Premium (δωρεάν
δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών) ; 
Δοκιμή 1 μήνα για τους νέους πελάτες του Microsoft 365
Υπηρεσίες και υποστήριξη
McAfee LiveSafe™; δωρεάν δοκιμαστική έκδοση Adobe 1 μηνός 

Πρόσθετες πληροφορίες
Αριθμός ανταλλακτικού
Αρ. εξαρτ.: 679B6EA #AB7 
Κωδικός UPC/EAN: 196548352272
Οικολογικές ετικέτες
Εγγραφή EPEAT® Silver 
Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης:
15% ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση, Πλαστικό που θα
κατέληγε στον ωκεανό 
Βάρος
5,37 kg;
Συσκευασμένο: 8,8 kg
Διαστάσεις
54,06 x 18,37 x 41,9 cm;
Συσκευασμένο: 64,1 x 27,7 x 52,5 cm
Εγγύηση κατασκευαστή
Η περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (1/1/0) καλύπτει ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Όχι
επιτόπια επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
Πληκτρολόγιο
Σετ ενσύρματου πληκτρολογίου και ποντικιού HP USB 225 λευκό
Χαρακτηριστικά
Κλίση: -5° εμπρός έως 20° πίσω; Βάση καλωδίων
Διαχείριση ασφάλειας
Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας Kensington
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Φύλλο δεδομένων

HP All-in-One 24-cb0013nv Bundle All-in-One PC
Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός
* Δεν περιλαμβάνεται.

Διανομέας ταξιδιού HP
USB-C σε πολλαπλές
θύρες
1C1Y5AA

Mouse Pad OMEN by HP
100
1MY14AA

Σετ ασύρματου
ποντικιού και
πληκτρολογίου HP
230
3L1F0AA

Υπηρεσίες εγγύησης*

Παραλαβή και επιστροφή
για 3 έτη
U4812E

Υποσημειώσεις βασικών σημείων πώλησης
 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή εφαρμογές λογισμικού από αυτή την

τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα χρονισμού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του hardware και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετρά
την ταχύτητα χρονισμού. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet που δεν περιλαμβάνεται.
 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
 Υπολογιστές που έχουν κατασκευαστεί με ανακυκλωμένο πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς και ανακυκλωμένο πλαστικό σε περιβλήματα ηχείων. Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέληγε στους ωκεανούς

και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
 Το ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού από την ευρεία κατανάλωση που περιέχεται στα πλήκτρα διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων χαρακτηριστικών
 Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του

BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows ενημερώνονται και ενεργοποιούνται αυτόματα. Απαιτείται σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο και λογαριασμός Microsoft. Για τις
ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Βλ. http://www.windows.com.
 Το ποσοστό του ανακυκλωμένου πλαστικού μετά από την κατανάλωσή του που θα κατέληγε στους ωκεανούς διαφέρει ανάλογα με το προϊόν. Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον

ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1--2018.
 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων πρόσβασης. Η προδιαγραφή Wi-Fi 5 (802.11ac) προσφέρει

συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις προδιαγραφών Wi-Fi 5.
 Οι πραγματικές ταχύτητες μετάδοσης μπορεί να διαφέρουν.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
 25 GB χώρος αποθήκευσης στο Dropbox δωρεάν για 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για όλες τις λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε την

ιστοσελίδα Dropbox https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
 Παρέχεται δωρεάν συνδρομή 30 ημερών στην υπηρεσία McAfee LiveSafe. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Απαιτείται συνδρομή μετά τη λήξη.
 Ποσοστό ενεργής και μη ενεργής περιοχής προβολής στην περιοχή του πλαισίου, εκτός του ηχείου.
 Ποσοστό ενεργής και μη ενεργής επιφάνειας προβολής ως προς την επιφάνεια πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των ηχείων.
 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή εφαρμογές λογισμικού από αυτή την

τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα χρονισμού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του hardware και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετρά
την ταχύτητα χρονισμού. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet που δεν περιλαμβάνεται.
 Η απόδοση της συχνότητας του ρολογιού Max Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος.
 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων πρόσβασης. Η προδιαγραφή Wi-Fi 5 (802.11ac) προσφέρει

συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις προδιαγραφών Wi-Fi 5.
 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
 Επαναφορά σε βασική λειτουργία LastPass μετά από 30 ημέρες.
 Πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 180 ημερών από την ενεργοποίηση των Windows.
 Προσφορά με παγκόσμια ισχύ (εκτός από την Κίνα και από χώρες που τελούν υπό εμπάργκο ή άλλες χώρες που αναφέρονται με περιορισμούς από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς) για νέους και

υπάρχοντες συνδρομητές άνω των 18 ετών. Πατήστε το εικονίδιο Adobe στο μενού έναρξης για να εξαργυρώσετε δωρεάν δοκιμή 1 μήνα για το επιλεγμένο λογισμικό Adobe. Αυτό το λογισμικό είναι συνδεδεμένο με
τη συσκευή και δεν μπορεί να μεταφερθεί. Αν θέλετε να εγγραφείτε για συνδρομή αυτόματης ανανέωσης, μπορείτε να ενημερώσετε τη μέθοδο πληρωμής κατά την εγγραφή. Προσθέτοντας μια μέθοδο πληρωμής, η
συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα με το ισχύον κόστος την ημερομηνίας ανανέωσης, μέχρι να ακυρώσετε. Αν ακυρώσετε πριν από το τέλος του μήνα δωρεάν δοκιμής, δεν θα χρεωθείτε. Μπορείτε να
ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της σελίδας του λογαριασμού σας στην Adobe Account ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Παρακαλούμε δείτε τις τρέχουσες τιμές για το Adobe Spark
και για τα υπόλοιπα προϊόντα Adobe που είναι διαθέσιμα σε αυτή την προσφορά. Η προσφορά δεν είναι διαθέσιμη για πελάτες του τομέα της Εκπαίδευσης, για OEM, ή για ευρεία αδειοδότηση. Υπόκειται στη
διαθεσιμότητα του τόπου κατοικίας του παραλήπτη. Ενδέχεται να ισχύουν συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ.

 Με βάση την εγγραφή U.S. EPEAT® σύμφωνα με το IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.
 Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του

BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows ενημερώνονται και ενεργοποιούνται αυτόματα. Απαιτείται σύνδεση στο Internet υψηλής ταχύτητας και λογαριασμός Microsoft. Για τις
ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.windows.com

 Κάθε εξάρτημα περιλαμβάνει ποσοστό πλαστικών που θα κατέληγαν στους ωκεανούς το οποίο διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
 Το ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού από την ευρεία κατανάλωση διαφέρει ανάλογα με το προϊόν. Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE

1680.1-2018.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές
δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις στο
παρόν. Οι ονομασίες Intel, Core, Iris και Thunderbolt είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες AMD, Ryzen και
Radeon είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες NVIDIA και GeForce είναι
εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NVIDIA Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα της USB Implementers Forum. Η ονομασία DisplayPort™
και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι ονομασίες McAfee και McAfee LiveSafe είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της McAfee LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
αντίστοιχους κατόχους τους. Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης,
λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows ενημερώνονται και ενεργοποιούνται αυτόματα. Απαιτείται σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο και
λογαριασμός Microsoft. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Βλ. http://www.windows.com.
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