Φύλλο δεδομένων

HP Slimline Desktop 260-a105nv
Μικρό μέγεθος. Μεγάλη αξιοπιστία.
Κατακτήστε τη μέρα σας με τον εκτεταμένο χώρο αποθήκευσης, τον πανίσχυρο επεξεργαστή, την αποδεδειγμένη
αξιοπιστία και το μικρό όγκο αυτού του λεπτού HP tower. Ένα οικονομικά προσιτό tower με όλη την απόδοση που
χρειάζεστε και το όνομα που εμπιστεύεστε.

Κατασκευασμένα για να αντέχουν

Αν αναζητάτε έναν επιτραπέζιο
υπολογιστή που δεν θα σας
απογοητεύσει, η HP καλύπτει τις
ανάγκες σας. Υποβάλαμε κάθε tower
σε πάνω από 100 δοκιμές για
εγγυημένη αξιοπιστία.

Ονόματα που γνωρίζετε. Απόδοση
που εμπιστεύεστε.

Από τους πανίσχυρους επεξεργαστές
έως τα Windows 10, αυτά τα tower
της HP διαθέτουν αξιόπιστη και
αναγνωρισμένη τεχνολογία από
καταξιωμένες εταιρείες.1

Περιλαμβάνεται το Cyberlink
PowerDirector και το Power Media
Player

Είτε επεξεργάζεστε βίντεο
επαγγελματικής ποιότητας ή απλώς
παρακολουθείτε το αγαπημένο σας
DVD, το ισχυρό λογισμικό προσφέρει
όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε.

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 10. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και χωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή/και
ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 10. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις,
ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
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Χαρακτηριστικά
Windows 10
Κάντε σπουδαία πράγματα ακόμα καλύτερα, με τη σιγουριά που παρέχει η
οικεία αίσθηση των Windows.
_

Μονάδα DVD με δυνατότητα επανεγγραφής
Παρακολουθήστε και εγγράψτε DVD με την ενσωματωμένη μονάδα
οπτικού δίσκου.
_

Σκληρός δίσκος
Το μέγεθος της συλλογής σας από ψηφιακές ταινίες, τραγούδια και
εικόνες δεν χρειάζεται να σας απασχολεί πια. Με τις τεράστιες
δυνατότητες αποθήκευσης, μπορείτε να αποθηκεύετε τα πάντα και να
συνεχίζετε να έχετε άπλετο χώρο διαθέσιμο.
_
_
_

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή
ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις,
ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
3 Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
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Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
AMD E2-7110 APU τετραπλού πυρήνα (1,8 GHz, μνήμη cache 2 MB)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής τετραπλού πυρήνα AMD E-Series
Μνήµη
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1x4 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 DIMM
Αποθήκευση
1 TB 7.200 rpm SATA
DVD-writer
Dropbox1
Γραφικά
Ενσωματωμένα: Γραφικά AMD Radeon R2;
Ήχος
DTS Studio Sound™
Περιγραφή οθόνης
Οι οθόνες LCD πωλούνται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.hp.com/eur/home-monitors.
Τροφοδοσία Ισχύος
Τροφοδοτικό AC 65 W
_

Συνδεσιμότητα

Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας 802.11b/g/n (1x1) και Bluetooth® 4.0
Θύρες
4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος
ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου
1 M.2
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 3 σε 1
Εξωτερικές θέσεις μονάδων: Μία σε χρήση
Εσωτερικές θέσεις μονάδων: Μία σε χρήση
Υποδοχές βίντεο
1 VGA, 1 έξοδος HDMI 1.4

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Jack Black
_

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP JumpStart
Λογισμικό
1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 2
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: 1EU34EA #AB7
UPC/EAN code: 190781788201
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
4,4 kg; Συσκευασμένο: 5,98 kg
Διαστάσεις
30,7 x 10 x 27,5 cm; Συσκευασμένο: 49 x 19,2 x 34,5 cm
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία
παραλαβής και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του
προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
Μαύρο πληκτρολόγιο USB
Οπτικό ποντίκι USB

Συμβατός βοηθητικός εξοπλισμός*
* Δεν περιλαμβάνεται.
Κάμερα web HP
HD 4310
H2W19AA

Σύστημα ηχείων
HP 2.0 S5000,
μαύρο
K7S75AA

Υπηρεσίες εγγύησης*
Μαύρα
ενσύρματα
ακουστικά HP
H3100
T3U77AA

Παραλαβή και
επιστροφή για
3 έτη
U4812E

1 25 GB δωρεάν online αποθήκευση για ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία

δεν περιλαμβάνεται. 2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
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