Acer AIO 23.8"FHD i5-1135G7 16GB 512SSD NO ODD W11
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60,5cm (23.8inch) FHD 1920 x 1080 - Intel® Core™ i5-1135G7 - 16GB DDR4 - 512GB PCIe NVMe SSD - Intel®
Iris® Xe Graphics - Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) + BT 5 - Windows 11 Home - Wireless-E keyboard AZERTY &
Mouse - VESA
Alles op één plek. De Aspire C24 all-in-one heeft een uitzonderlijk, ruimtebesparend design. De nieuwste Intel®
processoren zijn ondergebracht in een ultraslanke behuizing en bieden de kracht die je dag in, dag uit nodig hebt.
Het schitterende FHD-scherm en de 1080p FHD-webcam bieden scherpe beelden, essentieel voor de
videogesprekken van tegenwoordig.

All-in-one, slank design

Deze superslanke all-in-one (slechts 7,5 mm) is uiterst ruimtebesparend. Bovendien kun je de kabels netjes
wegwerken, zodat je werkplek opgeruimd en netjes is. De C24 is afgewerkt in zwart met gouden details en is niet
alleen dun maar heeft ook een strak design.

Comfortabel scherm

Het 23,8-inch FHD-scherm met dunne rand biedt een screen-to-body ratio van 90,71%
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. Het scherm is kantelbaar

(-5 tot 25°) en maakt gebruik van BlueLightShield technologie om blootstelling aan blauw licht te verminderen voor
extra kijkcomfort.

Videobellen en privacy

Videobellen is nog nooit zo belangrijk geweest. Met de FHD 1080p-webcam en twee stereomicrofoons praat je met
vrienden en familie alsof ze naast je zitten. Met de handige webcamcover houd je je gezinsleven bovendien privé,
voor extra gemoedsrust.

Optimale prestaties
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Dankzij de kracht van de nieuwste Intel® Pentium™ Silver processoren
kan elk gezinslid alledaagse taken
uitvoeren. Met maximaal 16 GB DDR4, een SSD van 512 GB en een HDD van 1 TB profiteren veeleisende
gebruikers van meer snelheid.

Sterke en stabiele connectiviteit
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Met WiFi 6
valt je verbinding op belangrijke momenten niet weg en kun je snel en stabiel surfen. Profiteer van
topprestaties in een omgeving met veel aangesloten apparaten. Andere connectiviteitsopties zijn Bluetooth® 5.1
met verbeterde verbindingssnelheden.

