Datasheet

HP Slimline Desktop
450-145nb
Compact. Enorm 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.

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 beschikken over de beste technologie van vertrouwde namen zoals de Intel®- of
AMD-processor en Windows 10.1
Ruimte voor creativiteit
Maak perfecte portretten en professionele video's met de krachtige en dynamische CyberLink
PhotoDirector en PowerDirector foto- en videobewerkingssoftware. Voeg een tweede monitor toe om nog
gemakkelijker te bewerken.
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Onbeperkt toegang tot muziek en ander exclusief materiaal. Alles binnen handbereik, zonder te zoeken.2

Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme highscore met de vertrouwde Windows-interface
– en dan beter.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, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. 2
12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is vereist. 4 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of
apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor
updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-4460T met Intel HD Graphics 4600 (1,9 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5 processor

Chipset

Intel H87

Geheugen

4 GB DDR3 (1 x 4 GB); Totaal aantal slots: 2 DIMM

Gegevensopslag

1-TB 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 4600
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 Lounge

Software

Evernote; Netflix

Service en support

McAfee LiveSafe™ 2

Extra informatie

P/N: P3G58EA #UUG
UPC/EAN code: 889894677754

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

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 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 Z4000 zwarte
draadloze muis
H5N61AA

HP draadloos
Elite
v2-toetsenbord
QB467AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM917E
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