Podatkovni list

HP Slimline Desktop
450-a100ny
Tanek. Zelo zanesljiv.
Bodite kos vsakodnevnim izzivom z
razširjenim pomnilnikom, procesorjem
Intel® ali AMD, vitko obliko in
preizkušeno zanesljivostjo tega
prenovljenega računalnika HP v obliki
stolpa. Iskanje cenovno ugodnega
računalnika v obliki stolpa, ki ponuja
delovanje, ki ga potrebujete, in ime, ki
mu zaupate, je pravkar postalo lažje.

Kakovosten inženiring
Želimo, da opravite nakup brez skrbi; zato pri vseh izdelkih opravimo zahtevne preizkuse strojne opreme,
da zagotovimo cenovno ugodno in dolgotrajno kakovost v vašem domu.
Posebnosti:
● Dodajte drugi zaslon za boljšo računalniško izkušnjo. Z dvema monitorjema lahko povečate svojo
produktivnost, izboljšate izkušnjo igranja iger ali pa preprosto poenostavite opravljanje več nalog hkrati.
● Brez težav vzpostavljajte povezave z zasloni, tiskalniki, napravami in drugim.
● Glejte filme na DVD-jih5 ali zapišite svoj disk z dodatnim integriranim optičnim pogonom.
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Operacijski sistem

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Pentium® J2900 z grafično kartico Intel HD (2,41 GHz, 2 MB predpomnilnika, 4 jedri)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Pentium®

Pomnilnik

4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Skupno število rež: 2 DIMM

Shranjevanje

1 TB 7200 obr./min SATA; Tanek zapisovalnik SuperMulti DVD

Prikaz

Zasloni LCD so naprodaj posebej. Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.hp.com/eur/home-monitors.

Omrežni vmesnik

Vgrajen vmesnik Ethernet 10/100 BASE-T

Brezžična povezljivost

802.11b/g/n (1 × 1);

Video

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD
1 vrata DVI; 1 vrata VGA

Zvok

DTS Studio Sound™

Priloženi pripomočki

Črna tipkovnica USB; Optična miška USB

Vrata

4 vrata USB 2.0, 1 vrata USB 3.0, 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 vhod za mikrofon; Bralnik pomnilniških kartic 6-v-1; Zunanja ležišča za
pogone: En zaseden; Notranja ležišča za pogone: En zaseden

Napajanje

Napajalnik AC 65 W

Dodatne informacije

Št. dela: P3H07EA #BED
Koda UPC/EAN: 889899448144

Teža

5,95 kg; Pakirano: 6,97 kg

Mere

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

Barva izdelka

Črno; Dot texture

Država izvora

Izdelano na Kitajskem

Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se
obrnite na prodajalca HP.

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

HP H2500
Headset
A2Q79AA

Sistem
zvočnikov HP
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HP Wireless
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Keyboard
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3-letni prevzem in vračilo
U4812E
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