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Lille størrelse. Stor driftsikkerhed.
Nu kan du klare alt med ekstra
lagerplads, Intel®- eller
AMD-processor, et tyndere design og
gennemtestet driftssikkerhed på
denne nydesignede tower-pc fra HP.
Det er lige blevet nemmere at finde en
tower-pc til en overkommelig pris med
den ydeevne, du har brug for, og fra et
mærke, du har tillid til.

HP anbefaler Windows.
Kvalitetsteknik
Vi ønsker, at du kan foretage dit køb helt uden bekymringer. Derfor gennemgår alle vores produkter et sæt
udførlige hardwaretests for at sikre, at du kommer hjem med holdbar kvalitet til en overkommelig pris.
Navne, du kender. Ydeevne, du kan regne med.
Disse HP Tower-pc'er er udstyret med driftsikker og gennemtestet teknologi fra pålidelige mærker lige fra
Intel®- eller AMD-processorer til Windows 8.1.1
Underholdning for alle pengene
Det er nemt at gemme og få adgang til dine filer, musik og fotos med de integrerede HP Connected-apps.
Pc'en understøtter brug af to skærme, så du kan få mest muligt ud af dem.2
HP Connected Music.
Lyt til musik fra forskellige kilder – via én og samme app. Få glæde af dit lokale musikbibliotek og
iTunes-biblioteket samt streaming-tjenester, herunder TuneIn Radio og Deezer.3
Fremhævede funktioner:
● Start hurtigt op, og skift mellem programmer med det hurtige og levende Windows 8.1.4
● Udret mere, hurtigere. Er udstyret med de nyeste teknologier inden for strøm og ydeevne – inklusive en
4. generations Intel® Core™-processor – og holder således trit med de mest krævende opgaver.
● Du kan få en mere medrivende computeroplevelse ved at tilføje en skærm. Med to skærme kan du øge
produktiviteten, forbedre spilleoplevelsen eller blot gøre multitasking lidt nemmere.
● Nem tilslutning af skærme, printere, enheder og meget mere.

Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af alle
Windows-funktioner. Besøg http://www.microsoft.com. 2 Internettjeneste kræves og medfølger ikke. 3 Tilgængelige funktioner varierer fra land til land. Streaming-tjenester kræver muligvis et betalt abonnement. Er
muligvis ikke kompatibel med alle musikfiler. Ikke kompatibel med DRM-spor. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger. 4 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemerne
kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Se http://www.microsoft.com.
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HP anbefaler Windows.

Operativsystem

Windows 8.1 64

Processor

AMD Quad-Core A6-6310 APU med Radeon R4-grafikkort (1,8 GHz, 2 MB cache)
Processorfamilie: AMD Quad-Core-processor i A-serien

Hukommelse

8 GB DDR3 (1 x 8 GB); Slots i alt: 2 DIMM

Harddiskplads

1 TB 7200 o/min. SATA; Ultraslank SuperMulti dvd-brænder
Dropbox1

Skærm

LCD-skærme sælges separat. Se flere oplysninger på www.hp.com/eur/home-monitors.

Netværksinterface

Integreret Ethernet 10/100 BASE-T

Trådløs forbindelse

802.11b/g/n (1x1)

Video

Indbygget: AMD Radeon R4-grafikkort
1 DVI, 1 VGA

Lyd

High Definition Audio 5,1

Inkluderet tilbehør

Sort USB-tastatur; Optisk USB-mus

Porte

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik; 6-i-1-hukommelseskortlæser; Eksterne drevbåse: Et optaget; Interne drevbåse:
Et optaget

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 65 W

HP-apps

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Games fra WildTangent

Software

AVerMedia-app; CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Evernote; Foxit PhantomPDF; mysms; Netflix; Skype; The Weather Channel;
TripAdvisor; 7-Zip

Service og support

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 2

Yderligere oplysninger

P/N: M6Y78EA #UUW
UPC/EAN code: 889894249043

Vægt

5,95 kg; Pakket: 6,97 kg

Mål

39,59 x 10 x 31,95 cm; Pakket: 49,3 cm x 39,8 cm x 24,3 cm

Produktfarve

Sort; Prikket tekstur

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Oprindelsesland

Fremstillet i Kina

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år;
der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

25 GB gratis online lagerplads i 6 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde alle oplysninger, herunder brugsvilkår og ophævelsespolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke
medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
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Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

HP HD
4310webkamera
H2W19AA

HP 2.0
S5000højttalersystem,
sort
K7S75AA

3 års afhentning
og returnering
U4812E

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke
egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de
pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i
dette dokument. Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere
og/eller software for at få fuldt udbytte af Windows-funktionaliteten. Besøg http://www.microsoft.com. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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