Taulukot

HP Slimline Desktop 260-a102no
Pieni koko. Suuri luotettavuus.
Selätä päivän haasteet tämän ohuen HP-tornin entistä laajemmalla tallennustilalla, tehokkaalla suorittimella, testatulla
luotettavuudella ja pienemmällä tilantarpeella. Nyt on helppoa löytää edullinen tornitietokone, jonka kattava
suorituskyky vastaa tarpeisiisi ja jonka nimeen voi luottaa.

Valmistettu kestämään

Kun etsit pöytätietokonetta, joka ei
hyydy kesken kaiken, HP:llä on sinulle
ratkaisu valmiina. Kaikki
tornitietokoneemme ovat läpäisseet
yli 100 testiä, mikä takaa niiden
uskomattoman luotettavuuden.

Tutut nimet takaavat luotettavan
suorituskyvyn

HP-tornitietokoneissa on luotettavien
valmistajien käytössä hyväksi
havaittua tekniikkaa aina tehokkaista
suorittimista Windows 10
-käyttöjärjestelmään.1

Mukana Cyberlink PowerDirector ja
Power Media Player
Olitpa sitten muokkaamassa
ammattilaistason videoita tai
katsomassa suosikki-DVD-levyäsi,
tehokkaassa ohjelmistossa on kaikki
tarvitsemasi työkalut.

HP Loungen avulla pääset
lähemmäksi rakastamaasi artistia

HP:n asiakkaille myönnetty
musiikkikokoelman ja
yksinoikeudellisen sisällön
rajoittamaton käyttöoikeus takaa,
että sinun ei tarvitse etsiä viihdykettä
vaan se tulee luoksesi.17

Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 10 -versioissa tai -julkaisuissa. Järjestelmät saattavat vaatia päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia, ohjelmistoja tai BIOS-päivityksiä, jotta
Windows 10 -ominaisuuksia voidaan hyödyntää täysin. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan
ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 17 Rajoittamaton Universal Music -katalogin käyttöoikeus 12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille. Edellyttää
internet-yhteyttä.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Celeron® J3060 (1,6–2,48 GHz, 2 Mt:n välimuisti, 2 ydintä)
Prosessorituoteperhe: Intel® Celeron® -suoritin
Muisti
4 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM muisti (1×4 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 SODIMM
Tallennustuotteet
yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min)
Tallentava Ultra Slim-tray SuperMulti SuperMulti-DVD -asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Integroitu: Intel® HD 400 -näytönohjain;
Ääni
DTS Studio Sound™
Näytön kuvaus
Nestekidenäytöt on hankittava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta
www.hp.com/eur/home-monitors.
Virtalaitteet
65 W:n verkkolaite
_

Liitettävyys

Verkkoliittymä
Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000
Langaton yhteys
802.11b/g/n (1×1) ja Bluetooth™ 4.0 -yhdistelmä
Portit
4 USB 2.0 -liitäntää
2 USB 3.0 -liitäntää
kuuloke/mikrofoniyhdistelmä
äänitulo
äänilähtö
mikrofonitulo
M.2-liitäntä
Kolmea erilaista muistikorttia tukeva lukulaite
Ulkoiset massamuistipaikat: Yksi käytössä
Sisäiset asemapaikat: Yksi käytössä
Videoliittimet
VGA-portti; HDMI 1.4 -lähtöliitäntä

Suunnittelu

Tuotteen väri
Jack black -musta
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP JumpStart; HP Lounge
Ohjelmisto
Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: Y4J59EA #UUW
UPC/EAN code: 190780892664
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
4,4 kg; Pakattu: 5,98 kg
Mitat
30,7×10×27,5 cm; Pakattu: 49×19,2×34,5 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus
Mukana toimitettavat lisävarusteet
USB-näppäimistö, musta
Optinen USB-hiiri

Yhteensopivat lisävarusteet*
* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP HD 4310
-web-kamera
H2W19AA

Takuupalvelut*
HP 2.0 S5000
-kaiutinjärjestel
mä, musta
K7S75AA

HP:n H3100
langalliset
kuulokkeet,
musta
T3U77AA

Nouto ja
palautus
-takuu kolme
vuotta
U4812E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa yhdeksi vuodeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com. Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen.
2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)
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