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450-a110no
Liten størrelse. Stor pålitelighet.
Erobre dagen med den utvidede
lagringsplassen, Intel®- eller
AMD-prosessor, et tynnere design og
utprøvd pålitelighet i dette
nydesignede HP-tårnet. Nå har det
blitt enklere å finne et rimelig tårn
med ytelsen du trenger og av et
merke du stoler på.

Ingeniørkunst av beste kvalitet
Vi vil at du skal være sikker på at du gjør det rette kjøpet; Derfor gjennomgår alle produktene strenge
maskinvaretester, så vi kan garantere at du får rimelig kvalitet som varer.
Navn du kjenner. Ytelse du kan stole på.
Fra Intel®- eller AMD-prosessorer til Windows 10, er disse HP-tårnene fullpakket med pålitelig og utprøvd
teknologi fra merker du kan stole på.1
Bygd for kreativitet
Produser perfekte portretter og profesjonelle videoer med de kraftige og dynamiske
redigeringsprogrammene for bilder og video PhotoDirector og PowerDirector. Legg til en ekstra skjerm for
enda enklere redigering.2
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold trenger du ikke lete – for alt kommer til deg.3

Med:
● Windows 10 Home er her. Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare
bedre. 4
● Gjør mer, raskere. Den er fullpakket med de nyeste datakraft- og ytelsesteknologiene, inkludert en
fjerde generasjon Intel® Core™-prosessor – hold tritt med de mest krevende oppgavene.
● Legg til en ekstra skjerm for en mer engasjerende databehandlingsopplevelse. Med to skjermer kan du
øke produktiviteten, forbedre spillopplevelsen eller bare få enklere fleroppgavekjøring.
● Koble til skjermer, skrivere, enheter med mer på en enkel måte.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se
http://www.microsoft.com. 2 Beregnet for det opprinnelige innholdet og annen lovlig bruk. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale. 3 12 måneders gratis ubegrenset tilgang til Univeral Musics portefølje. Internett-tilgang
påkrevd. 4 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se
http://www.microsoft.com.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

AMD Dual-Core E1-6015 APU med Radeon R2-grafikk (1,4 GHz, 1 MB cache)
Prosessorfamilie: AMD Dual Core E-Series-prosessor

Minne

4 GB DDR3 (1 x 4 GB); Totalt antall spor: 2 DIMM

Datalagring

500 GB 7200 rpm SATA; SuperMulti DVD-brenner med ultratynn skuff
Dropbox1

Skjerm

LCD-skjermer selges separat. Du finner mer informasjon på www.hp.com/eur/home-monitors

Nettverksgrensesnitt

Integrert Ethernet 10/100 BASE-T

Trådløs tilkobling

802.11b/g/n (1x1)

Video

Integrert: AMD Radeon HD 8240
1 DVI; 1 VGA

Lyd

High Definition Audio 5.1

Medfølgende tilbehør

Svart USB-tastatur; USB optisk mus

Porter

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang; 6-i-1 minnekortleser; Eksterne stasjonsrom: Én i bruk; Interne stasjonsrom:
Én i bruk

Strøm

65 W vekselstrømadapter

HP-apper

HP Lounge

Programvare

Evernote; Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™ 2

Tilleggsinformasjon

P/N: P4S36EA #UUW
UPC/EAN code: 889894676146

Vekt

5,95 kg; Pakket: 6,97 kg

Mål

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

Produktfarge

Svart; Dot-tekstur

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Opprinnelsesland

Produsert i Kina

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice; Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt;
kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og bruksvilkår, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste er påkrevd,
men ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP Z4000 svart
trådløs mus
H5N61AA

HP Wireless Elite
v2-tastatur
QB467AA

3 års henting og
retur
U4812E
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