Спецификация

HP Slimline Desktop 260-a122nu
Малки размери. Отлична надеждност.
Преодолейте предизвикателствата на деня с разширената памет, мощния процесор, изпитаната надеждност и
по-малките размери на този по-тънък HP тауър. Вече е по-лесно да намерите тауър на достъпна цена с цялата
нужна производителност и от марка, на която можете да се доверите.

Създаден да бъде издръжлив

Ако търсите настолен компютър,
който никога няма да ви предаде,
HP може да ви го предостави.
Подлагаме всеки компютър на над
100 теста, като така гарантираме
неговата надеждност.

Имена, които познавате.
Производителност, на която
можете да се доверите.

От мощните процесори до Windows
10 – тези HP тауър кутии съдържат
надеждни и доказани технологии
от марки, на които можете да се
доверите.1

Cyberlink PowerDirector и Power
Media Player са включени в
комплекта

Независимо дали редактирате
видеоклипове с професионално
качество или просто гледате
любимото си DVD, мощния софтуер
ви предоставя всички необходими
инструменти.

Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows 10. Някои системи може да изискват надградени и/или отделно закупени хардуер, драйвери, софтуер или актуализация на BIOS, за
да се възползват напълно от функциите на Windows 10. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за
актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
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Изобразяване
Устройство за презаписваеми DVD дискове
Гледайте и записвайте DVD дискове чрез интегрираното оптично
устройство.
_

Съхранение с твърд диск
Не се притеснявайте за нарастващата ви колекция от дигитални филми,
песни и снимки. С огромните възможности за съхранение може да
запаметите всичко и въпреки това да ви остане място.
_
_
_
_
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Действителната скорост може да е различна. Не копирайте материали със защита на авторските права.
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Спецификации
Изпълнение

Операционна система
FreeDOS 2.0
Процесор
Intel® Pentium® J3710 (1,6 GHz, до 2,64 GHz, 2 MB кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: Процесор Intel® Pentium®
Памет
8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Общо слотове: 2 SODIMM модула
Съхраняване
1 TB 7200 rpm SATA
DVD записващо
Графика
Вградени: Intel® HD Graphics;
Аудио
DTS Studio Sound™
Описание на дисплея
LCD мониторите се продават отделно. За повече информация, моля, посетете
www.hp.com/eur/home-monitors.
Захранване
65 W, захранващ адаптер за променлив ток
_

Свързване

Мрежов интерфейс
Вградена 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN карта
Безжични връзки
802.11b/g/n (1x1) и Bluetooth® 4.0
Портове
4 USB 2.0
2 USB 3.0
1 комбиниран изход за слушалки/микрофон
1 аудио вход
1 аудио изход
1 вход за микрофон
1 M.2
Четец за карти-памет 3 в1
Гнезда за външни устройства: Един зает
Гнезда за вътрешни устройства: Един зает
Видео съединители
1 VGA; 1 изход HDMI-out 1.4

Разработване
Цвят на продукта
Наситено черно
_

Софтуер

Приложения на НР
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: Z3K41EA #AKS
UPC/EAN код: 190781222675
Тегло
4,4 кг; Опакован: 5,98 кг
Размери
30,7 x 10 x 27,5 см; Опакован: 49 x 19,2 x 34,5 см
Гаранция
1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център;
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3
години; За повече информация се свържете с местния търговски представител на
HP.
Включени аксесоари
Черна USB клавиатура
USB оптична мишка

Съвместими аксесоари*
* Не е включено.

Уеб камера HP
HD 4310
H2W19AA

Гаранционни услуги*
Звукова система
S5000 HP 2.0
черна
K7S75AA

Слушалки HP
H3100 с кабел,
черни
T3U77AA

3-годишна
гаранция с
връщане в
склад
U4810E
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