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Večnamenski računalnik, ki bo zadovoljil vse družinske
potrebe
Če ste vztrajali pri večnamenski
napravi, ki bi dobila zeleno luč pri vseh
članih družine, potem je ta elegantni
računalnik prava rešitev. Cenovna
ugodnost in bogata izbira funkcij sta
razlog za njegovo priljubljenost.

Moč, ki zadovoljuje
Zakaj je podjetje HP vodilno na trgu večnamenskih naprav? Ker nudi dovolj moči, ki vsem družinskim
članom omogoča, da nemoteno pretakajo vsebino, se učijo in ostanejo v delovnem zagonu.
Razširite svoj pogled
Vaši videoposnetki bodo zablesteli na tem čudovitem zaslonu polne visoke ločljivosti1. V primeru da
potrebujete še en zaslon, smo dodali izhod HDMI, s katerim lahko preprosto podvojite delovni prostor
zaslona.
Kakovosten inženiring
Želimo, da opravite nakup brez skrbi; zato pri vseh izdelkih opravimo zahtevne preizkuse strojne opreme,
da zagotovimo cenovno ugodno in dolgotrajno kakovost v vašem domu.
Posebnosti:
● Pripravite se na čudovite vizualne elemente in jasne slike z nepozabno kakovostjo tega izjemnega
zaslona FHD.4
● Dodajte drugi zaslon za boljšo računalniško izkušnjo. Z dvema monitorjema lahko povečate svojo
produktivnost, izboljšate izkušnjo igranja iger ali pa preprosto poenostavite opravljanje več nalog hkrati.
● Ne glede na to, ali poslušate glasbo, gledate video ali igrate igre, izkusite globoke in bogate nizke tone
ter kristalno jasno kakovost koncertnega zvoka.
● Grafična kartica Intel® ponuja odlično izkušnjo za zabavo, igre in druge vsebine.

1

Za ogled slik visoke ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD). 4 Za ogled slik v visoki ločljivosti potrebujete vsebino visoke ločljivosti (HD).
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Operacijski sistem

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Pentium® G3260T z grafično kartico Intel® HD (2,9 GHz, 3 MB predpomnilnika, 2 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Pentium®

Pomnilnik

4 GB DDR3L (1 x 4 GB); Skupno število rež: 2 SODIMM

Shranjevanje

1 TB 7200 obr./min SATA; Tanek zapisovalnik SuperMulti DVD

Prikaz

Zaslon FHD z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca) s prevleko proti bleščanju in osvetlitvijo ozadja LED (1920 × 1080)

Omrežni vmesnik

Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Brezžična povezljivost

802.11b/g/n (1 × 1);

Video

Vgrajen: Grafična kartica Intel HD
1 HDMI

Zvok

Zvok DTS Sound+ z dvema zvočnikoma 2 W

Spletna kamera

Vgrajena spletna kamera z mikrofonom

Priloženi pripomočki

Bela brezžična tipkovnica; Brezžična optična miška

Funkcije

Nagib: od 10° naprej do 25° nazaj

Vrata

3 vrata USB 2.0; 2 vrata USB 3.0; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; Bralnik pomnilniških kartic 3-v-1

Napajanje

Napajalnik AC 90 W

Dodatne informacije

Št. dela: P3G96EA #BED
Koda UPC/EAN: 889894722089

Teža

8,27 kg; Pakirano: 9,46 kg

Mere

54,6 x 7,87 x 37,5 cm; Pakirano: 63,1 x 18,4 x 46,6 cm

Barva izdelka

Snežno bela

Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se
obrnite na prodajalca HP.

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

Brezžična
tipkovnica HP
K5510
H4J89AA

Revolucionarno
modra žična
miška HP X1200
H6F00AA

3-letni prevzem
in vračilo
U4812E
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