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Küçük boyut. Yüksek güvenilirlik.
Bu HP kule-tipi kasalı bilgisayarın sahip
olduğu genişletilmiş depolama alanı,
Intel® veya AMD işlemci, daha ince
tasarım ve test edilmiş güvenilirlik
sayesinde günü kolayca tamamlayın.
Uygun fiyata ihtiyacınız olan
performansa ve güvendiğiniz bir
markaya sahip bir kule-tipi kasalı
bilgisayar bulmak artık çok kolay.

Kaliteli mühendislik
Şüphe duymadan satın almanızı istiyoruz; bu nedenle evinize uygun fiyata kaliteli ve uzun ömürlü
donanımlar götürmenizi sağlamak için tüm ürünlerimizi çok zorlu donanım testlerine tabi tutuyoruz.

Yaratıcılık için tasarlandı
Güçlü ve dinamik CyberLink PhotoDirector ve PowerDirector fotoğraf ve video düzenleme yazılımlarıyla
mükemmel portreler ve profesyonel kalitede videolar oluşturun. Daha da kolay düzenleme için ikinci bir
monitör ekleyin.

Özellikler:
● Daha fazlasını, daha hızlı yapın. 4. nesil Intel® Core™ işlemci dahil en yeni güç ve performans
teknolojileriyle donatılmış olan bu bilgisayarla en zorlu görevlerin üstesinden gelin.
● Daha sürükleyici bir bilişim deneyimi için ikinci veya üçüncü bir ekran ekleyin. Çift monitörle verimliliğinizi
artırın, oyun deneyiminizi geliştirin veya sadece çoklu görevleri kolaylaştırın.
● Ekranlara, yazıcılara, aygıtlara ve daha kolay bağlanın.
● İsteğe bağlı tümleşik optik sürücüyü kullanarak DVD filmler izleyin5 veya kendi ortamınıza yazın.
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İşletim Sistemi

FreeDOS 2.0

Işlemci

Intel® Core™ i5-4460T ile Intel® HD Grafik Kartı 4600 (1,9 GHz, 2,7 GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Core™ i5 işlemci

Yonga kümesi

Intel H87

Bellek

4 GB DDR3 (1 x 4 GB); Toplam yuva: 2 DIMM

Bilgi Depolama

1 TB 7200 rpm SATA; Ultra İnce Tepsili SuperMulti DVD yazıcı

Ekran

LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.

Ağ arabirimi

Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Video

Bağımsız: AMD Radeon R5 330 (2 GB DDR3 ayrılmış), 1 VGA; 1 HDMI

Ses

DTS Studio Sound™

Eklenen aksesuarlar

Siyah USB klavye; USB optik fare

Bağlantı Noktaları

2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 mikrofon girişi; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 6'sı 1 arada bellek kartı okuyucu; Harici sürücü
bölmeleri: Bir adet kullanılan; Dahili sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan

Güç

180 W AC güç adaptörü

Ek bilgiler

P/N: V2E93EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899067314

Ağırlık

5,95 kg; Paketli: 6,97 kg

Boyutlar

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

Ürün rengi

Siyah; Noktalı doku

Menşei Ülke

Çek Cumhuriyeti'nde üretilmiştir

Garanti

2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP
satıcınızla görüşün.

Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP H2500
Kulaklık
A2Q79AA

HP 2.0 Siyah
S5000 Hoparlör
Sistemi
K7S75AA

HP Kablosuz
Elite v2 Klavye
QB467AA

3 yıllık bayiye iade
UK183E
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