Folha de Dados

HP Slimline Desktop
411-a000np
Pequena no tamanho. Grande na fiabilidade.
Conquiste o seu dia com o
armazenamento expandido,
processador Intel®, um design mais
fino e fiabilidade testada desta torre
HP redesenhada. Encontrar uma torre
acessível com o desempenho de que
necessita e o nome em que confia
acabou de se tornar mais fácil.

Engenharia de qualidade
Queremos que compre com confiança; todos os nossos produtos são submetidos a um conjunto de
rigorosos testes de hardware para garantir que está a adquirir um produto com qualidade duradoura a um
preço acessível.
Nomes que conhece. Desempenho no qual pode confiar.
Dos processadores Intel® até ao sistema operativo Windows 10, estas Torres HP estão equipadas com
tecnologia fiável e comprovada de marcas de confiança.1
Construído para a criatividade
Crie fotos perfeitas e vídeos de qualidade profissional com o potente e dinâmico software de edição de
fotografias e vídeo CyberLink PhotoDirector e PowerDirector. Adicione um segundo monitor para uma
edição ainda mais fácil.2
HP Lounge, fique mais perto dos Artistas que adora.
Com acesso ilimitado a música e conteúdos exclusivos para clientes HP, não perca tempo a procurar: os
conteúdos vêm até si.3
Características:
● Chegou o Windows 10 Home. Alcance grandes feitos de forma confiante, com a sensação de
familiaridade do Windows, apenas melhorado.4
● Veja filmes em DVD através da unidade ótica integrada opcional ou grave os seus próprios ficheiros
multimédia.5
● Adicione um segundo ecrã para uma experiência mais envolvente. Com dois monitores, pode aumentar
a sua produtividade, melhorar a sua experiência de jogo ou simplesmente executar várias tarefas ao
mesmo tempo mais facilmente.

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para
tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser
necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte http://www.microsoft.com 2 Destinado a conteúdo original e outros propósitos legítimos. Não copie materiais protegidos por direitos de
autor. 3 Acesso ilimitado ao portfólio da Universal Music durante 12 meses, gratuito para clientes HP. Requer acesso à Internet. 4 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do
Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e software atualizados e/ou adquiridos separadamente ou de atualização do BIOS para tirar todo o partido das funcionalidades do Windows. O
Windows 10 é atualizado automaticamente, o que está sempre ativado. Poderão aplicar-se taxas de ISP e poderão aplicar-se requisitos adicionais para atualizações com o passar do tempo. Visite
http://www.microsoft.com. 5 As velocidades reais podem variar. Não copie materiais protegidos por direitos de autor.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processador

Intel® Celeron® N3050 com placa gráfica Intel® HD (1,6 GHz, 2 MB de cache, 2 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Celeron®

Memória

DDR3L de 4 GB (1 x 4 GB); Total de ranhuras: 2 DIMM

Armazenamento

SATA 1 TB 7200 rpm; Gravador DVD SuperMulti Ultra Slim Tray
Dropbox1

Ecrã

Monitores LCD vendidos separadamente. Para mais informações, visite www.hp.com/eur/home-monitors.

Interface de rede

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada

Conectividade sem fios

802.11b/g/n (1x1)

Video

Integrado: Placa gráfica Intel HD
1 DVI; 1 HDMI

Som

DTS Studio Sound™

Acessórios incluídos

Teclado USB preto; Rato óptico USB

Portas

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 entrada para microfone; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; Leitor de cartões de
memória 6-em-1; Baías para unidades externas: Uma ocupada; Baías para unidades internas: Uma ocupada

Alimentação

Transformador de alimentação CA de 65 W

Apps HP

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix

Serviço e Suporte

McAfee LiveSafe™ 2

Informação adicional

P/N: T1H25EA #AB9
UPC/EAN code: 889894838414

Peso

5,95 kg; Embalado: 6,97 kg

Dimensões

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

Cor do Produto

Preto; Textura com pontos

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver

País de Origem

Fabricado na China

Garantia

Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos; Pode alargar a cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no
total; para obter mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia

25 GB de armazenamento online gratuito durante seis meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com.
Necessário serviço de Internet, não incluído. 2 Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a
subscrição.)
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Acessórios e serviços compatíveis*
* Não incluído.

Auscultador
H2500 HP
A2Q79AA

Sistema de
altifalantes HP
2.0 S5000 Preto
K7S75AA

3 anos, recolha e
devolução
UM917E
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