Fişă tehnică

HP Slimline Desktop 260-p130nq
Dimensiuni reduse. Fiabilitate crescută.
Ieşi învingător în fiecare zi, cu capacitatea de stocare extinsă, procesorul puternic, fiabilitatea testată şi amprenta mai
mică a acestui turn HP mai subţire. 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.

Nume pe care le ştii. Performanţă
de încredere.

De la procesoarele puternice, până la
Windows 10, aceste turnuri HP sunt
echipate cu tehnologie fiabilă şi
demonstrată de la mărci de
încredere.1

Cyberlink PowerDirector şi Power
Media Player incluse

Indiferent dacă editezi videoclipuri de
calitate profesională sau doar
urmărești DVD-ul preferat, puternicul
software îți oferă toate instrumentele
de care ai nevoie.

HP Lounge – ajungi mai aproape de
artiştii îndrăgiţi
Având acces nelimitat la muzică şi la
conţinut exclusiv pentru clienţii HP, nu
este necesar să le căutaţi – vin
singure la dvs.17

Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows 10. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului de operare Windows 10, sistemele pot necesita upgrade şi/sau
achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizare de BIOS. 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. 17 Acces nelimitat la portofoliul Universal Music timp de 12 luni, gratuit pentru clienţii HP. Este necesar accesul la Internet.
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Beneficii
Windows 10
Faceţi cu încredere lucruri remarcabile, în familiarul stil Windows – doar că
mai bine.
_

Unitate DVD cu rescriere
Urmăriţi şi scrieţi DVD-uri utilizând unitatea optică integrată.
_

Stocare pe disc
Nu vă faceţi griji în privinţa extinderii colecţiei de filme digitale, cântece şi
fotografii. Cu opţiunile de stocare masivă puteţi să le salvaţi pe toate şi încă
să aveţi mult spaţiu disponibil.
_
_
_

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.
3 Vitezele reale pot varia. Nu copiaţi materialele protejate prin drepturi de autor.
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Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i3-6100T (3,2 GHz, cache de 3 MB, 2 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i3 din a 6-a generaţie
Chipset
Intel H170
Memorie
SDRAM DDR4-2133 de 4 GB (1 x 4 GB); Număr total de sloturi: 2 DIMM
Stocare
1 TB 7200 rpm SATA
Inscriptor SuperMulti DVD ultra-subţire cu încărcare în tavă
Dropbox1
Grafică
Componente integrate: Intel® HD Graphics 530;
Audio
DTS Studio Sound™
Ecran
Monitoarele LCD se vând separat. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.hp.com/eur/home-monitors.
Putere
Adaptor de alimentare de c.a. de 180 W
_

Conectivitate

Interfaţă reţea
LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat
Conectivitate wireless
Combinaţie 802.11b/g/n (1x1) şi Bluetooth® 4.0
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
Conectori video
1 VGA; 1 ieşire HDMI 1.4

Design

Culoarea produsului
Jack Black
_

Software

Aplicaţii HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
Perioadă de încercare de 1 lună pentru clienţii noi ai pachetului Microsoft® Office 365
Service & asistenţă
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: Y6X71EA #AKE
Cod UPC/EAN: 190781018803
Respectarea reglementărilor privind eficienţa energetică
Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver
Greutate
4,4 kg; Împachetat: 5,98 kg
Dimensiuni
30,7 x 10 x 27,5 cm; Împachetat: 49 x 19,2 x 34,5 cm
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 incluse
Tastatură neagră USB
Mouse optic USB

Accesorii compatibile*
* Nu este inclus.

Cameră Web HP
HD 4310
H2W19AA

Service în garanţie*
Sistem de
difuzoare HP 2.0
S5000, negru
K7S75AA

Căşti cu cablu HP
H3100, negre
T3U77AA

3 ani returnare la
depozit
U4810E

25 GB de stocare online gratuită pentru un an de la data înregistrării. Pentru detalii complete şi termeni de utilizare, inclusiv politici de reziliere, vizitaţi site-ul Web de la www.dropbox.com. Este necesar un serviciu de
Internet, care nu este inclus. 2 Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe de 30 de zile (Este necesar accesul la Internet. Primele 30 de zile incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).
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