Datasheet

HP Slimline Desktop
450-005nb
Compact. Reuze betrouwbaar.
Werk de hele dag met deze opnieuw
ontworpen HP tower met uitbreidbare
opslag, een Intel®- of AMD-processor,
compacte afmetingen en beproefde
betrouwbaarheid. Een voordelige
tower van een vertrouwd merk met de
gewenste performance is nu snel te
vinden.

HP raadt Windows aan.
Hoge kwaliteit
Wij willen een betrouwbaar product leveren; al onze producten ondergaan strenge hardwaretests om te
waarborgen dat je een voordelig, kwalitatief hoogwaardig apparaat krijgt dat lang meegaat.
Bekende namen. Performance waar je op kunt rekenen.
Deze HP towers bevatten betrouwbare, beproefde technologie van vertrouwde namen, zoals de Intel®- of
AMD-processor en Windows 8.1.1
Krachtig entertainment
Bewaar en open bestanden, muziek en foto's in een handomdraai met de meegeleverde HP Connected
Apps en geniet er optimaal van dankzij optionele ondersteuning voor twee monitoren.2
Pluspunten:
● Start snel op en wissel tussen applicaties in het snelle, dynamische Windows 8.1.4
● Je kunt meer doen als je sneller werkt. De nieuwste voedings- en performancetechnologie, zoals een 4e
generatie Intel® Core™-processor om de zwaarste taken moeiteloos uit te voeren.
● Voeg een tweede scherm toe voor een nog mooiere computerervaring. Als je twee monitoren aansluit,
kun je nog beter multitasken, productiever werken en gamen.
● Gemakkelijk aansluitbaar op schermen, printers, apparaten en meer.

Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig
te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com. 2 Internetservice is vereist, maar niet inbegrepen. 4 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart
aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com.
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HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 8.1 64

Processor

Intel® Core™ i3-4170 met Intel HD Graphics 4400 (3,7 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i3 processor

Chipset

Intel H87

Geheugen

8 GB DDR3 (1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 DIMM

Gegevensopslag

500-GB 7200-rpm SATA; Ultraplatte SuperMulti dvd-brander met tray-laadsysteem
Dropbox1

Scherm

LCD-monitoren worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eur/home-monitors.

Netwerkinterface

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Draadloze connectiviteit

802.11b/g/n (1 x 1)

Video

Geïntegreerd: Intel HD Graphics 4400
1 VGA; 1 HDMI

Geluid

High Definition Audio 5.1

Meegeleverde accessoires

Zwart USB-toetsenbord; USB optische muis

Poorten

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 6-in-1 geheugenkaartlezer; Externe
schijfposities: Een bezet; Interne schijfposities: Een bezet

Voeding

180-Watt netvoedingsadapter

HP apps

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Games van WildTangent

Software

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

Service en support

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 2

Extra informatie

P/N: M6X77EA #UUG
UPC/EAN code: 889894137340

Gewicht

5,95 kg; In verpakking: 6,97 kg

Afmetingen

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

Productkleur

Zwart; Dotstructuur

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Land van herkomst

Geproduceerd in de Tsjechische Republiek

Garantie

2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie

McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.) 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is
vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP HD 4310
webcam
H2W19AA

HP 2.0 zwart
S5000
luidsprekersystee
m
K7S75AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM917E
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