Datablad

HP Pavilion Mini Desktop
300-250no
Imponerande kraft. Litet format.
Du får massor av kraft, utan att
behöva en stor tower-modell, med
nya HP Pavilion Mini. Kraftfulla
funktioner i en liten, tilltalande
förpackning innebär att du får allt du
behöver i en PC, och dessutom till ett
överkomligt pris.

Massor av kraft
Förberedd för produktivitet med Windows 10, den senaste Intel®-processorn, gott om hårddiskutrymme
och stöd för dubbla bildskärmar.1
Litet och läckert format
Liten och sval nog att placeras i ett skåp, men ändå snygg nog att visas upp – detta är en stor dator i litet
format.
Energisnål dator
Du får alla funktioner som du förväntar dig av en tornmodell samtidigt som energiförbrukningen är mindre
än för genomsnittet. HP Pavilion Mini är liten och smart och förbrukar endast 45 watt.
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad tillgång till musik och exklusivt innehåll finns inget behov att söka – det du vill ha
kommer till dig.2
Höjdpunkter:
● Windows 10 Home är här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.5
● Med upp till 1 TB lagringsutrymme kan du lagra mer – mer musik, fler videor, fler foton.3
● Lägg till en andra skärm för en mer fängslande datorupplevelse. Med dubbla bildskärmar, kan du höja
din produktivitet, förstärka din spelupplevelse eller bara göra multikörning enklare.
● Skydda din PC mot skadlig programvara och farliga onlinehot med en kostnadsfri
30-dagarsprenumeration på McAfee LiveSafe.4

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att dra
full nytta av funktionerna i Windows. Automatisk uppdatering av Windows 10 är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan läggas till över tid vid uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. 2
Obegränsad tillgång till Universal Music-portfölj i 12 månader utan kostnad. Internetåtkomst krävs. 5 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas
och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Automatisk uppdatering av Windows 10 är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan
tillkomma och ytterligare krav kan läggas till över tid vid uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. 3 För hårddiskar, TB = 1 triljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 30 GB av hårddisken är
reserverad för programvara för systemåterställning. 4 Internetabonnemang krävs, ingår inte. Abonnemang krävs efter 30 dagar.
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HP Pavilion Mini Desktop
300-250no

Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-5200U med Intel® HD Graphics 5500 (2,2 GHz, 3 MB cache, 2 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Core™ i5-processor

Minne

8 GB DDR3L (1 x 8 GB); Totalt antal platser: 1 DIMM

Informationslagring

1 TB 5400 rpm SATA
Dropbox1

Bildskärm

LCD-skärmar säljs separat. Mer information finns på www.hp.com/eur/home-monitors.

Nätverksgränssnitt

Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådlös anslutning

802.11b/g/n (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.0

Grafik

Inbyggd: Intel® HD Graphics 5500
1 HDMI; 1 DisplayPort

Ljud

B&O PLAY;

Tillbehör som ingår

Vitt trådlöst tangentbord; Trådlös optisk mus

Portar

4 USB 3.0; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 3-i-1 minneskortläsare

Strömförsörjning

45 W nätadapter

HP-appar

HP Lounge

Programvara

Evernote; Netflix

Service och Support

McAfee LiveSafe™ 2

Ytterligare information

P/N: P1K99EA #UUW
UPC/EAN code: 889894322111

Vikt

0,66 kg; Förpackat: 1,68 kg

Yttermått

14,5 x 14,5 x 5,4 cm; Förpackat: 26,9 x 11 x 20,5 cm

Produktens färg

Snövit

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Ursprungsland

Tillverkad i Kina

Garanti

1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen
"Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internetabonnemang krävs men ingår inte. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för
realtidsuppdateringar.)
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP Z5000 trådlös
mus
E5C13AA

HP trådlöst
K5510
tangentbord
H4J89AA

3 års hämtningsoch returservice
U4812E
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