גיליון נתונים

HP Pavilion Mini Desktop
300-250nj
עוצמה אדירה .גודל זעיר.
קבל עוצמה ענקית ללא תצורת Tower
מגושמת ,עם  HP Pavilion Miniמהדור הבא.
מאפיינים רבי-עוצמה במארז קטן
ואטרקטיבי ,פירושם שתמצא את כל מה
שדרוש לך במחשב ,ובמחיר משתלם.

ביצועים עוצמתיים

מתוכנן לפרודוקטיביות עם  ,Windows 10מעבד חזק של ® ,Intelשפע של שטח אחסון בכונן הקשיח ותמיכה בשני צגים.
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מארז קטן ומסוגנן

המחשב הזה קטן ולא מתחמם יתר על המידה ולכן אפשר לאחסנו בארון ,אבל הוא נראה מגניב ותוכל גם להציגו לראווה .זהו
מחשב שבולט בטביעת רגל זעירה.
מחשב בעל צריכת חשמל יעילה

קבל את כל המאפיינים שאתה מצפה להם במחשב בתצורת  Towerתוך חיסכון בצריכת החשמל הממוצעת .עם צריכת חשמל
של  45וואט בלבד ,מחשב  HP Pavilion Miniהוא קטן וגם חכם.
כולל:

●  Windows 10 Homeכבר כאן .התחושה המוכרת של  Windowsמאפשרת לך לעשות מעשים גדולים בבטחה ,טוב יותר
מאי פעם5.
● עם שטח אחסון של עד  ,1TBתוכל לקבל יותר  -יותר מוסיקה ,יותר קטעי וידאו ,יותר צילומים.
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● הוסף תצוגה שניה לחוויית מחשוב ממכרת יותר .עם שני צגים ,באפשרותך להגביר את הפרודוקטיביות שלך ,לשפר את
חוויית משחקים ,או פשוט לבצע ריבוי משימות ביתר קלות.
● הגן על המחשב מפני תוכנות זדוניות ואיומים מקוונים מסוכנים בעזרת מינוי של  McAfee LiveSafeל -30יום ללא
תשלום4.

 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן
אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד .ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת  5 .http://www.microsoft.comלא כל המאפיינים זמינים בכל
המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון
האוטומטי מופעל תמיד .ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת  [3] .http://www.microsoft.comעבור כוננים קשיחים 1 = TB ,מיליארד בתים.
הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30GBמנפח הכונן הקשיח שמורים לתוכנת שחזור המערכת 4 .שירות אינטרנט נדרש ואינו כלול .לאחר  30יום דרוש מינוי.
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Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

מעבד  Intel® Core™ i5-5200Uעם כרטיס גרפי  ,2.2 GHz) Intel® HD 5500מטמון של  2 ,3 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ i5

מעבד

זיכרון  DDR3Lשל  ;(8 GB x 1) 8 GBמספר חריצים כולל DIMM :אחד

זיכרון

 SATAשל  5,400 ,1 TBסל"ד
Dropbox1

אחסון

מסכי  LCDלרכישה בנפרד .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.hp.com/eur/home-monitors

תצוגה

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת

ממשק רשת

 (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב

קישוריות אלחוט

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 5500
יציאת  ;HDMIיציאת DisplayPort

וידיאו

B&O PLAY

קול

מקלדת אלחוטית בלבן; עכבר אופטי אלחוטי

אביזרים כלולים

 4יציאות  ;USB 3.0יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; קורא כרטיס זיכרון  3ב1-

יציאות

מתאם מתח  ACשל  45וואט

מתח

Evernote

תוכנה

McAfee LiveSafe™ 2

תמיכה ושירות

P/N: N8W71EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894708625

מידע נוסף

 0.66ק"ג; ארוז 1.68 :ק"ג

משקל

ממדים

 14.5 x 14.5 x 5.4ס"מ; ארוז 26.9 x 11 x 20.5 :ס"מ

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;

מדינת מקור

מיוצר בסין

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך שישה חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.
2

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

עכבר אלחוטי HP Z5000
E5C13AA

מקלדת HP Wireless K5510 Keyboard
H4J89AA

איסוף והחזרה למשך שלוש שנים
U4812E
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