Záznamový list

HP Pavilion Mini Desktop
300-150nc
Mocný výkon. Malá veľkosť.
Získajte vysoký výkon bez veľkej
vežovej konfigurácie vďaka ďalšej
generácii počítača HP Pavilion Mini.
Výkonné funkcie v malej, atraktívnej
skrinke znamenajú, že môžete mať
všetko, čo potrebujete v počítači a za
prijateľnú cenu.

Spoločnosť HP odporúča systém Windows.
Veľký výkon.
Určený pre produktivitu so systémom Windows 8.1, najnovším procesorom Intel®, množstvom úložného
priestoru na disku a podporou dvoch monitorov.1
Štýlová malá skrinka.
Tento malý počítač naozaj vyniká. Je dostatočne atraktívny pre váš stôl, avšak stále dosť malý a šik, aby sa
zmestil do skrinky.
Energeticky účinný.
Získajte všetky funkcie, ktoré očakávate od veže, a zároveň dosahujte nižšiu priemernú spotrebu energie.
Počítač HP Pavilion Mini je malý a inteligentný a má spotrebu energie len 45 W.
HP Connected Music.
Prístup k viacerým zdrojom hudby z jedného miesta so službou HP Connected Music. Počúvajte rozhlasové
stanice a vysielanie z celého sveta so službou TuneIn Radio a spojte svoju hudobnú knižnicu a popredné
hudobné služby v jedinej jedinečnej aplikácii.2
Funkcie:
● Dostupné operačné systémy Windows 8.1 a iné.
● S až 1 TB úložného priestoru môžete mať ešte viac – viac hudby, videa viac, viac fotografií.3
● Pridajte druhý displej pre plnší zážitok z práce s počítačom. Pomocou dvoch monitorov, môžete zvýšiť
svoju produktivitu, zlepšiť svoj zážitok z hier, alebo jednoducho uľahčujú multitasking.
● Chráňte váš počítač pred škodlivým softvérom a nebezpečnými hrozbami online s bezplatnou
30-dňovou verziou softvéru McAfee LiveSafe.4

Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený
hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte stránku http://www.microsoft.com. 2 Dostupnosť funkcií sa líši v závislosti od krajiny. Služby streamingu môžu vyžadovať predplatné. Nemusí byť kompatibilné so všetkými
hudobnými súbormi. Nie je kompatibilné so zvukovými stopami s DRM. Vyžaduje sa prístup na internet, ktorý nie je súčasťou dodávky. 3 V prípade pevných diskov sa počíta 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po
formátovaní je menšia. Pre softvér na obnovu systému po havárii je rezervovaných až 30 GB miesta na pevnom disku. 4 Vyžadujú sa internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. Po uplynutí 30 dní sa vyžaduje
predplatné.
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Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Operačný systém

Windows 8.1 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-5200U s grafikou Intel® HD Graphics 5500 (2,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i5

Pamäť

Pamäť 8 GB DDR3L (1 x 8 GB); Celkový počet zásuviek: 1 DIMM

Ukladacie zariadenia

1 TB 5400 ot./min. SATA
Úložisko Dropbox1

Obrazovka

Monitory LCD sa predávajú samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/eur/home-monitors.

Sieťové rozhranie

Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000

Bezdrôtové pripojenie

Kombinované pripojenie 802.11b/g/n (1 x 1) a Bluetooth® 4.0

Video

Integrovaný: Grafická karta Intel® HD Graphics 5500
1x HDMI; 1x DisplayPort

Zvuk

B&O PLAY

Porty

4x port USB 3.0; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; Čítačka pamäťových kariet 3 v 1

Napájanie

Sieťový adaptér AC 45 W

Aplikácie HP

HP Connected Music; HP Connected Photo

Softvér

CyberLink Media Suite; Cyberlink PowerBackup; Foxit PhantomPDF; Skype; 7-Zip

Služby a podpora

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant); Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™; HP
SimplePass 2

Ďalšie informácie

P/N: M9J65EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894281852

Hmotnosť

0,66 kg; Balené: 1,68 kg

Rozmery

14,5 x 14,5 x 5,4 cm; Balené: 26,9 x 11 x 20,5 cm

Farba produktu

Snehová biela

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver

Krajina pôvodu

Vyrobené v Číne

Záruka

2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3
roky; ďalšie informácie nájdete na stránkach produktov hp.com vo webovej časti Možnosti a príslušenstvo.

25 GB online úložisko zdarma na šesť mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na webovej stránke www.dropbox.com. Vyžadujú sa internetové
služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. 2 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)
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Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

Bezdrôtová
klávesnica HP
K5510
H4J89AA

HP Z6000
Wireless Mouse
H5W09AA

3 roky,
vyzdvihnutie a
vrátenie
UM917E

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v
prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú
záruku. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy
vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com. Všetky ostatné obchodné značky
sú majetkom príslušných vlastníkov.
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