גיליון נתונים

HP Slimline Desktop
גודל קומפקטי .אמין ביותר.
שפר את יומך בעזרת שטח אחסון מורחב,
מעבד של ® Intelאו  ,AMDעיצוב דק יותר
ואמינות מוכחת של מארז  HPזה ,שעוצב
מחדש .כיום ,קל יותר למצוא מארז משתלם
המכיל את הביצועים הנחוצים לך והשם
שאתה בטוח בו.

הנדסת איכות

אנו רוצים להעניק לך ביטחון ברכישה; לכן כל המוצרים שלנו עוברים סדרה של בדיקות חומרה קפדניות ,המבטיחות שתביא
הביתה איכות הנשמרת לאורך זמן ,במחיר שווה לכל כיס.
כולל:

● בצע משימות רבות יותר ,במהירות רבה יותר .הודות לטכנולוגיות העוצמה והביצועים החדישות ביותר  -כולל מעבד
™ Intel® Coreמדור רביעי  -תוכל לעמוד במשימות התובעניות ביותר.

● 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.
● התחבר בקלות לצגים ,למדפסות ,להתקנים ועוד.

● צפה בסרטי  5DVDבאמצעות הכונן האופטי המשולב האופציונלי—או כתוב מדיה משלך.
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HP Slimline Desktop

FreeDOS 2.0

מערכת הפעלה

מעבד  Intel® Pentium® J2900עם כרטיס גרפי  ,2.41 GHz) Intel HD Graphicsמטמון של  4 ,2 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד ®Intel® Pentium

מעבד

זיכרון  DDR3Lשל  ;(4 GB x 1) 4 GBמספר חריצים כולל 2 :רכיבי DIMM

זיכרון

 SATAשל  7,200 ,500 GBסל"ד; צורב Ultra Slim-tray SuperMulti DVD

אחסון

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

תצוגה

רשת  Ethernet 10/100 BASE-Tמשולבת

ממשק רשת

משולב :גרפיקה של Intel HD
יציאת  ;DVIיציאת VGA

וידיאו

שמע High Definition Audio 5.1

קול

מקלדת  USBבשחור; עכבר אופטי USB

אביזרים כלולים

 4יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;USB 3.0כניסת שמע; יציאת שמע; כניסת מיקרופון; קורא כרטיס זיכרון  6ב ;1-מפרצים לכוננים חיצוניים :יציאה אחת בשימוש; מפרצים
לכוננים פנימיים :יציאה אחת בשימוש

יציאות

מתאם מתח  ACשל  65וואט

מתח

מידע נוסף

P/N: N1Z68EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894368560

ממדים

 39.59 x 10 x 31.95ס"מ; ארוז 24.3 x 39.8 x 49.3 :ס"מ

 5.95ק"ג; ארוז 6.97 :ק"ג

משקל

מיוצר בסין

מדינת מקור

אחריות מוגבלת למשך שנה על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה; באפשרותך להרחיב את כיסוי האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה
אל משווק  HPשלך.

אחריות

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

מצלמת אינטרנט HP HD4310 Webcam
H2W19AA

מערכת רמקולים  HP 2.0 S5000בשחור
K7S75AA

איסוף והחזרה למשך שלוש שנים
U4812E
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