
ASUS AIO 23.8"FHD i5-10500T 16GB 512SSD Zwart W11

Code:
PCAAS0000041

Vendor code:
90PT0311-M00CE0

EAN code:
4711081687313

Intel Core i5-10500T (12MB Cache, 2.3GHz), 8GB DDR4-SDRAM, 1000GB HDD, 256GB SSD, 60.5 cm (23.8") Full
HD 1920 x 1080 IPS, Intel UHD Graphics 630, LAN, WLAN, Bluetooth, Webcam, Windows 11 Home 64-bit

Gewoonweg prachtig. Echt krachtig.

De ASUS Zen AiO 24 is een prachtige, functionele en krachtige pc in een verleidelijke uitvoering. Deze magnifiek
ontworpen alles-in-één krachtpatser combineert krachtige prestaties met stijlvolle esthetiek, wat het de perfecte
keus maakt voor iedereen die een fraai ontwerp kan waarderen. Het elegante uiterlijk wordt geaccentueerd door
een off-center metalen voet, en door Harman Kardon-gecertificeerde, met stof beschermde voorwaartsgerichte
luidsprekers. Met een vlekkeloos 23.8” NanoEdge-beeldscherm met optionele touchscreen-technologie en een
scherm/behuizing ratio van 93%, biedt de Zen AiO 24 zowel een prachtige weergave als intuïtieve interactie om uw
alles-in-één verwachtingen naar een hoger niveau te tillen.

Onbegrensde multitouch-briljantheid

Het prachtige 23.8” NanoEdge-beeldscherm op de Zen AiO 24 heeft een ongelooflijk dunne bezel van 2,8 mm. Het
resultaat is een groot, prachtig scherm in de kleinst denkbare ruimte - met een opmerkelijke scherm/behuizing ratio
van 93%. Dankzij de touchscreen-technologie maakt de Zen AiO 24 interactie met uw verschillende applicaties
eenvoudiger dan ooit, door elke opdracht binnen handbereik te brengen. Het paneel levert ook IPS-niveau visuele
helderheid met een 100% sRGB-kleurengamma. Met de inbegrepen ASUS Splendid-technologie is het scherm
eenvoudig af te stellen voor perfecte beelden.



Een opvallend modern meubelstuk

De Zen AiO 24 is ontworpen als aanvulling op uw moderne levensstijl. Het is ontworpen met een opvallende off-
center standaard van metaal, aangevuld met hoogwaardige materialen zoals fijnmazige stof over de
luidsprekerroosters - dit geeft de Zen AiO 24 de uitstraling van een prachtig eigentijds meubelstuk.

Ongelooflijk geluid, door Harman Kardon

De Zen AiO 24 is ontworpen om het hart van uw woning te vormen en creëert een meeslepende multimedia-
ervaring - met hoogwaardige audio van de experts van Harman Kardon. Een hoogwaardig luidsprekersysteem met
een geavanceerd basreflexontwerp, vergelijkbaar met wat wordt aangetroffen in sommige high-end luidsprekers,
levert gelijkmatige, krachtige bassen en helder geluid over het volledige bereik dat u moet horen om het te geloven.

Raas door dagelijkse taken

De Zen AiO 24 levert desktopachtige prestaties en kan ook de meest grafisch-intensieve taken aan. De Zen AiO 24
wordt aangedreven door een krachtige processor in combinatie met graphics van gaming-niveau, en kan makkelijk
overweg met foto- en videobewerking en zelfs 3D-graphics rendering. Bovendien biedt het ontwerp met dubbele
opslag supersnelle data lees- en schrijfsnelheden om ervoor te zorgen dat bewerkingsprogramma's soepel draaien,
en daarnaast enorm veel opslagruimte voor foto's en video's.

Drievoudige opslag

De Zen AiO 24 levert compromisloze prestaties, met marktleidende en flexibele drievoudige opslagopties die u het
voordeel bieden van twee ultrasnelle solid-state disks (SSD's), gecombineerd met de enorme opslagcapaciteit van
een traditionele harde schijf (HDD). De SSD's zorgen voor supersnelle gegevenstoegang en geen wachttijd bij het
opstarten, terwijl de HDD u alle benodigde ruimte biedt voor uw bestanden. Het is de perfecte combinatie om uw
productiviteit flink op te voeren.

Uitgebreide connectiviteitsopties voor superieure veelzijdigheid

De Zen AiO 24 is voorzien van een optionele HDMI-ingang, zodat u het gemakkelijk kunt aansluiten op een laptop,
mobiel apparaat, spelconsole of zelfs een set-top TV-box, voor een verbazingwekkende ervaring op het grote
scherm. Ook is er een reeks poorten voor het aansluiten van al uw randapparatuur, en een HDMI-poort voor
aansluiting op een extern beeldscherm.

WiFi 6

Het ‘minder-is-meer’ ontwerpethos van de Zen AiO 24 strekt zich uit tot de internetconnectiviteit, met geïntegreerde
WiFi 6 voor sneller-dan-bedrade snelheden tot 2.4Gbps2. Met dergelijke zinderende snelheden profiteert u van
vloeiende streaming van high-definition video en vrijwel directe overdracht van grote bestanden. Amusement en
professioneel werk was nog nooit zo eenvoudig.

Uw gezicht is uw wachtwoord

De geavanceerde infrarood (IR) camera die is ingebouwd in de Zen AiO 24 zorgt voor snelle, veilige en handige
handsfree gezichtsaanmelding via Windows Hello. Het is niet nodig om ingewikkelde wachtwoorden te onthouden
en in te typen: een snelle scan van uw gezicht is alles wat nodig is om in te loggen.

Gebruik uw stem om uw dag te controleren

Alexa is een cloudgebaseerde spraakdienst die u helpt met allerlei taken, entertainment en informatie. Het gebruik
van Alexa is zo eenvoudig als het stellen van een vraag. Vraag gewoon om muziek af te spelen, het nieuws voor te
lezen, uw slimme woning te bedienen, een grap te vertellen en meer - Alexa zal direct reageren.



Plaats het waar het nodig is

Voor de ultieme positioneringsflexibiliteit kan de Zen AiO 24 op elke VESA-compatibele wandmontage worden
bevestigd. Hang hem op aan een muur in uw woning, op kantoor of waar u maar wilt.

Audio

Ingebouwde luidsprekers Ja

Ingebouwde microfoon Ja

Merk luidsprekers Harman Kardon

Beeldscherm

Antireflectiescherm Ja

Beeldschermdiagonaal 60,5 cm (23.8")
HD type Full HD

Helderheid 250 cd/m²

Kleurbereik 100 procent
Oorspronkelijke beeldverhouding 16:9

Resolutie 1920 x 1080 Pixels

RGB-kleurruimte sRGB

Soort paneel IPS
Touchscreen Nee

Camera

Camera HD-type HD

Ingebouwde camera Ja

Privacycamera Ja

Type privacy Privacysluiter

Design

Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot Ja
Kabelslot sleuf type Kensington

Kleur van het product Zwart

Kleurnaam Eternal Black

Energie

AC-adapter ingangsspanning 100 - 240 V

AC-adapter, uitgangsspanning 20 V

AC-adapter, vermogen 120 W
AC-adapterfrequentie 50 - 60 Hz

Geheugen

Geheugen slots type SO-DIMM



Geheugenslots 2
Intern geheugen 16 GB

Intern geheugentype DDR4-SDRAM

Kloksnelheid geheugen 2666 MHz
Maximum intern geheugen 16 GB

Gewicht en omvang

Breedte apparaat (met standaard) 541 mm
Diepte apparaat (met standaard) 453 mm

Gewicht (met standaard) 7 kg

Hoogte apparaat (met standaard) 202 mm

Grafisch

Aparte grafische adapter Nee

Discreet grafische adapter model Niet beschikbaar
Ingebouwde grafische adapter Ja

Netwerk

Bluetooth Ja

Bluetooth-versie 4.2

Ethernet LAN Ja

Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 10,1000,100 Mbit/s
Soort antenne 2x2

Wi-Fi-standaarden 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b,
Wi-Fi 4 (802.11n)

Wifi Ja

Wifi-standaard Wi-Fi 5 (802.11ac)

Opslagmedia

Aantal storage drives geïnstalleerd 1

Geïntegreerde geheugenkaartlezer Nee

NVMe Ja
Opslagmedia SSD

Soort optische drive Nee

SSD capaciteit 512 GB

SSD interfaces NVMe, PCI Express 3.0
SSD-vormfactor M.2

Totale opslagcapaciteit 512 GB

Overige specificaties

Code geharmoniseerd systeem (HS) 84713000



Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter Ja

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1

Aantal HDMI-poorten 1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A 2

Aantal poorten USB 3_2 Gen 1 (3_1 Gen 1) Type A 2

Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C 1
Aantal poortenUSB 3_2 Gen 1 (3_1 Gen 1) Type C 1

Aantal USB 2.0-poorten 2

Aantal USB 2_0-poorten 2

Combo koptelefoon/microfoon port Ja
HDMI versie 1.4

Prestatie

Chipset moederbord Intel H470

Trusted Platform Module (TPM) Ja

Type product Alles-in-één-pc

Processor

Aantal processorkernen 6

Configureerbare TDP-down 25 W
Configureerbare TDP-downfrequentie 1,7 GHz

Frequentie van processor 2,3 GHz

Maximale turbofrequentie van processor 3,8 GHz

Processor cache 12 MB
Processorfabrikant Intel

Processorfamilie Intel® Core™ i5

Processorgeneratie Intel® 10de generatie Core™ i5

Processormodel i5-10500T

Processor speciale functies

CPU configuratie (max) 1
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja

Execute Disable Bit Ja

Idle States Ja

Ingebouwde opties beschikbaar Nee
Intel® 64 Ja

Intel® Clear Video-technologie Ja

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Ja
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Ja

Intel® Trusted Execution Technology Ja

Intel® Virtualization Technology (VT-x) Ja

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) Ja



Software

Architectuur besturingssysteem 64-bit

Inclusief besturingssysteem Windows 11 Home

Trial-software 1-month trial for new Microsoft 365 customers.
Credit card required.


