
Technické specikace

HP All-in-One 22-dd2050nc Bundle PC

Mysli dlouhodobě

Buď neustále v obraze s výkonným a spolehlivým počítačem HP All-in-One. S procesorem Intel®  a systémem Windows
11  zvládneš každý úkol. Stačí vyjmout zadní panel zařízení a podle potřeby můžeš rychle a pravidelně vylepšovat
počítač. Spolehni se na počítač s 230 testy kvality  a výsuvnou kamerou, která chrání tvé soukromí v online prostředí.

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Spolehlivý výkon a snadná rozšiřitelnost
Se spolehlivým procesorem zvládneš víc práce a
snadno odnímatelný zadní panel  ti umožní
vylepšovat počítač.

Testovaný a odolný design navržený s ohledem na
výdrž
Spolehlivé počítače HP, kterým důvěřují miliony
uživatelů, prochází více než 230 jednotlivými testy
kvality .

Užívej si větší obraz na displeji s tenkým
rámečkem na 3 stranách
Elegantní design s pečlivě umístěnými porty,
displejem s tenkým rámečkem a výsuvnou kamerou
vytváří uspořádaný pracovní prostor.
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HP All-in-One 22-dd2050nc Bundle PC

Funkce

Dvoujádrový procesor Intel® Celeron®
Perfektní kombinace výkonu, spotřeby energie a užitné hodnoty – vaše
zařízení dokáže spolehlivě a plynule zpracovávat všechny potřebné úkoly s
podporou dvoujádrového procesoru.

Displej FHD IPS
Spolehněte se na křišťálově čistý obraz z jakéhokoli úhlu. S širokými
pozorovacími úhly 178° a ostrým rozlišením 1 920 x 1 080 budete mít vždy
skvělý pohled na svůj oblíbený obsah.
Antireexní panel
Užívejte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem vybaveným antireexním
ltrem. Neodrazivý panel s nízkou úrovní lesku zajistí lepší zobrazení ve
venkovním prostředí.

Úložiště SSD PCIe
Díky až 512GB bleskovému úložišti PCIe SSD spustíš systém během několika
sekund.
DDR4 RAM
DDR4 je budoucností paměti RAM, neboť pracuje mnohem účinněji a
spolehlivěji při vysokorychlostních operacích. S větší šířkou pásma zvládá vše
od zpracovávání více úloh najednou až po hraní her mnohem rychleji.

Kamera HP True Vision HD Privacy
Videochatujte v úžasných detailech s rozlišením Full HD i ve zhoršených
světelných podmínkách díky výsuvné kameře, kterou lze při nečinnosti
bezpečně skrýt a chránit si tak soukromí v online prostředí.

Wi-Fi 5 (2x2) a Bluetooth® 5.0 (802.11a/b/g/n/ac)
Zapomeňte na obavy z nestabilního internetového připojení a špatného
připojení k dalším zařízením. Nejnovější adaptér Wi-Fi 5 (2x2) WLAN a
Bluetooth® 5.0 vám zajistí silné připojení k příslušenství Wi-Fi a Bluetooth®.
Port sítě Ethernet
Pokud máte k dispozici přerušované bezdrátové připojení, můžete rychle
zapojit kabel Ethernet a spolehlivě se připojit k internetu a zapomenout na
potíže s Wi-Fi připojením.

SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Zapoj externí úložiště pomocí portu SuperSpeed USB Type-A s přenosovou
rychlostí signálu 5 Gb/s.
Upravte nastavení podle svých potřeb
Uprav polohu obrazovky podle svých představ díky možnosti nastavení sklonu
o 5° dopředu nebo 20° dozadu.
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*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Technické údaje
Výkon
Operační systém
FreeDOS
Procesor
Intel® Celeron® J4025 (základní frekvence 2,0 GHz, max. zvýšená frekvence 2,9 GHz, 4 MB
mezipaměti L2, 2 jádra, 2 vlákna)  
Řada procesorů: Procesor Intel® Celeron®
Paměť
8GB paměť DDR4-2400 MHz RAM (1x 8 GB)
Přenosová rychlost až 2 400 MT/s.
Paměťové sloty: 2 sloty SODIMM
Úložiště
Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická jednotka není součástí dodávky
Graka
Integrováno: Graka Intel® UHD 600; 
Audio
Dva reproduktory 2 W
Displej
54,6cm (21,5") displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem na třech
stranách, antireexní úpravou, 250 nity a 72% NTSC
Poměr obrazovky k tělu
97.54%
83,5 %
Napájení
65W napájecí adaptér Smart AC;

Možnosti připojení
Síťové rozhraní
Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátové připojení
Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 5 
Podpora MU-MIMO
Porty
Zadní:
1x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 2x USB 2.0 Type-A; 1x RJ-
45; 1x konektor pro sluchátka/mikrofon
Boční strana:
1x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Video konektory
1 výstupní port HDMI 1.4
Rozšiřující sloty
2x M.2 (1x pro SSD, 1x pro WLAN)
Webová kamera
Kamera HP True Vision 720p HD pro ochranu soukromí s dvěma integrovanými digitálními
mikrofony

Design
Barva produktu
Sněhově bílá
Texturovaný povrch

Další informace
Výrobní číslo
Výr. číslo: 73C95EA #BCM 
Kód UPC/EAN: 197029117656
Hmotnost
5,7 kg;
Zabaleno: 8,7 kg
Rozměry
49,03 x 20,45 x 38,07 cm;
Zabaleno: 59,3 x 24,3 x 47,8 cm
Záruka výrobce
2letá (2/2/0) omezená záruka zahrnuje 2letou záruku na díly a práci. Bez oprav u zákazníka.
Smluvní podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a
výjimkám.
Klávesnice
Bílá kabelová klávesnice HP 125 USB
Bílá kabelová myš HP
Funkce
Sklon: -5° dopředu až 20° dozadu; Kabelový podstavec
Správa zabezpečení
Slot pro zámek Kensington MicroSaver
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Technické specikace

HP All-in-One 22-dd2050nc Bundle PC
Záruční služby*

Tříletá záruka s možností
vrácení produktu
UK183E

Poznámka pod čarou s klíčovými prodejními body
 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v

závislosti na pracovním zatížení aplikací a konguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
 Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita,

systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows se aktualizuje a spouští automaticky. Vyžaduje
vysokorychlostní internet a účet Microsoft. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://www.windows.com.
 Toto zařízení bylo navrženo pro optimální výkon. Upgrade počítače může ovlivnit záruční podmínky.
 Výsledky komplexního testování HP nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Poškození na základě podmínek komplexního testování HP a náhodné poškození vyžaduje volitelnou

službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.
Poznámka pod čarou s uvedením funkce
 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a

taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a konguraci hardwaru i softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu. Vyžaduje internetové
připojení, které není součástí dodávky. Zobrazení v plném rozlišení 4K vyžaduje obsah 4K. Výkon graky může být omezený v závislosti na maximálním rozlišení displeje
 FHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (FHD).
 Vyžaduje se bezdrátový přístupový bod a internetové připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 5 (802.11ac) je zpětně kompatibilní s

předchozími specikacemi Wi-Fi 5.
 Skutečná propustnost se může lišit.

Poznámky pod čarou s technickými specikacemi
 Poměr aktivní i neaktivní plochy obrazu k ploše rámečku bez reproduktoru.
 Poměr aktivní i neaktivní plochy obrazu k ploše rámečku s reproduktorem.
 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a

taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
 Výkon funkce okamžitého zvýšení výkonu se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konguraci systému.
 Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a internetové připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 5 (802.11ac) je zpětně kompatibilní s

předchozími specikacemi Wi-Fi 5.
 Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobci součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k
těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.
Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM a Thunderbolt jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. AMD, Ryzen,
Athlon a Radeon jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence. NVIDIA a GeForce jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum. DisplayPort™ a logo DisplayPort™
jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. McAfee a McAfee LiveSafe jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti McAfee
LLC v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americké agentury EPA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Červenec 2022
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