Fişă tehnică

HP Desktop
460-p000nq
Turnul dorit, la un preţ atractiv
Ieşi învingător în fiecare zi, cu
capacitatea de stocare extinsă, cu
procesorul Intel® şi cu fiabilitatea
testată a acestui turn HP reproiectat.
Acum găsești mai uşor un turn
accesibil, cu performanţele complete
de care ai nevoie şi numele în care ai
încredere.

Făcut să dureze
Când ești în căutarea unui desktop care nu va înceta să lucreze, HP are soluţia potrivită. Am supus fiecare
turn la peste 100 de teste, asigurându-le fiabilitatea de încredere.

Fişă tehnică

HP Desktop
460-p000nq

Sistem de operare

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Pentium® G4400T (2,9 GHz, cache de 3 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Pentium®

Chipset

Intel H170

Memorie

SDRAM DDR4-2133 de 4 GB (1 x 4 GB); Număr total de sloturi: 2 DIMM

Stocare

500 GB 7200 rpm SATA; Inscriptor DVD SuperMulti cu tavă subţire

Interfaţă reţea

LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat

Conectivitate wireless

Combinaţie 802.11b/g/n (1x1) şi Bluetooth® 4.0

Video

Distincte: AMD Radeon™ R5 330 (memorie DDR3 dedicată de 2 GB); 1 VGA; 1 HDMI

Sunet

DTS Studio Sound™

Accesorii incluse

Tastatură neagră USB; Mouse optic USB

Porturi

4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 port combinat căşti/microfon; 1 intrare audio; 1 ieşire audio; 1 intrare microfon; 1 M.2; Cititor pentru carduri de memorie
3-în-1; Docuri externe pentru disc: Unul ocupat; Docuri interne de disc: Unul ocupat

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 180 W

Informaţii suplimentare

număr produs: X0W63EA #AKE
Cod UPC/EAN: 190780273616

Greutate

5,7 kg; Împachetat: 7,29 kg

Dimensiuni

32 x 16,3 x 32,3 cm; Împachetat: 49 x 23,5 x 41,4 cm

Culoarea produsului

Jack Black

Ţara de origine

Fabricat în China

Garanţie

2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un
total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Cameră Web HP
HD 4310
H2W19AA

Sistem de
difuzoare HP
2.0 S5000,
negru
K7S75AA

Căşti cu cablu
HP H3100,
negre
T3U77AA

3 ani - returnare la depozit
U4810E

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără
notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi
servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori
pentru omisiunile din documentul de faţă. Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de
funcţionalitatea sistemului Windows, sistemele pot necesita upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows
10 este actualizat automat, această caracteristică fiind activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, cu timpul, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări.
Consultă http://www.microsoft.com.
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