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HP Slimline Desktop 260-a101no
Liten størrelse. Stor pålitelighet.
Ta kontroll over dagen med utvidet lagringsplass, en kraftig prosessor, utprøvd pålitelighet og mindre fotavtrykk i dette
nydesignede HP-tårnet. Nå har det blitt enklere å finne et rimelig tårn med ytelsen du trenger og merket du stoler på.

Bygd for å vare

Når du er på utkikk etter en stasjonær
PC som ikke gir opp, har HP det du
trenger. Vi lar hvert tårn gjennomgå
mer enn 100 tester, noe som sikrer
pålitelighet.

Navn du kjenner. Ytelse du kan
stole på.

Disse HP-tårnene har alt fra kraftige
prosessorer til Windows 10, så de er
stappet fulle av pålitelig og utprøvd
teknologi fra merker du kan stole på.

CyberLink PowerDirector og Power
Media Player inkludert

Uansett om du redigerer rediger
videoer i profesjonell kvalitet eller
bare ser på favoritt-DVD-ene dine, gir
kraftig programvare deg alle
verktøyene du trenger.

HP Lounge – kom nærmere
favorittartistene dine

Med ubegrenset tilgang til musikk og
eksklusivt innhold for HP-kunder er
det ingen grunn til å søke etter det –
det kommer til deg.17

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows 10. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å
kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 10 fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige
oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. 17 Ubegrenset tilgang til Universal Musics portefølje i 12 måneder, gratis for HP-kunder. Tilgang til Internett er påkrevd.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
AMD Quad-Core E2-7110 APU (1,8 GHz, 2 MB hurtigbuffer)
Prosessorfamilie: AMD Quad Core E-Series-prosessor
Minne
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Totalt antall spor: 2 DIMM
Datalagring
1 TB 7200 rpm SATA
SuperMulti DVD-brenner med ultratynn skuff
Dropbox1
Grafikk
Integrert: AMD Radeon R2-grafikk;
Lyd
DTS Studio Sound™
Visningsbeskrivelse
LCD-skjermer selges separat. Du finner mer informasjon på
www.hp.com/eur/home-monitors
Strøm
65 W vekselstrømadapter
_

Tilkobling

Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs tilkobling
Kombinert 802.11b/g/n (1x1) og Bluetooth® 4.0
Porter
4 USB 2.0
2 USB 3.0
1 kombinert hodetelefon/mikrofon
1 lydinngang
1 lydutgang
1 mikrofoninngang
1 M.2
3-i-1 minnekortleser
Eksterne stasjonsrom: Én i bruk
Interne stasjonsrom: Én i bruk
Videokontakter
1 VGA; 1 HDMI-utgang 1.4

Design

Produktfarge
Pianosvart
_

Programvare

HP-apper
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge
Programvare
Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: Y4J58EA #UUW
UPC/EAN code: 190780886069
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
4,4 kg; Pakket: 5,98 kg
Mål
30,7 x 10 x 27,5 cm; Pakket: 49 x 19,2 x 34,5 cm
Garanti
1 års begrenset garanti på deler og arbeid, og hente- og returtjeneste; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din
HP-forhandler for mer informasjon.
Medfølgende tilbehør
Svart USB-tastatur
USB optisk mus

Kompatibelt tilbehør*
* Ikke inkludert.

HP HD 4310
webkamera
H2W19AA

Grantiservicer*
HP 2.0
S5000høyttalersystem,
svart
K7S75AA

HP H3100 svart
kablet
hodetelefon
T3U77AA

3 års henting
og retur
U4812E

1 25 GB gratis lagringsplass på internett i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves, men ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30

dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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