Karta produktu

HP Slimline Desktop 260-a121nw
Niewielkie wymiary. Wysoka niezawodność.
Sprostaj codziennym wyzwaniom dzięki większej pojemności, wydajnemu procesorowi oraz udowodnionej w testach
niezawodności smukłego komputera HP typu wieża o mniejszych wymiarach. Jeśli szukasz komputera typu wieża od
zaufanego producenta, w korzystnej cenie i o wysokiej wydajności, to Twój problem został rozwiązany.

Budowany z myślą o trwałości

Jeśli szukasz komputera
stacjonarnego, który nigdy się nie
poddaje, to HP ma coś dla Ciebie.
Wszystkie nasze komputery typu
wieża przechodzą przez ponad
100 testów, dzięki czemu możemy
zagwarantować ich niezawodność.

Nazwy, które znasz. Wydajność, na
której możesz polegać.
Od wydajnych procesorów aż po
system operacyjny Windows 10 –
komputery HP typu wieża są
wypełnione kompleksowymi,
niezawodnymi i sprawdzonymi
rozwiązaniami technologicznymi
zaufanych marek1.

W zestawie CyberLink
PowerDirector i Power Media Player
Niezależnie od tego, czy edytujesz
materiały wideo w znakomitej jakości
czy po prostu oglądasz ulubione
filmy na DVD, potężne
oprogramowanie zapewni Ci komplet
niezbędnych narzędzi.

Dostępne funkcje różnią się w poszczególnych edycjach i wersjach systemu Windows 10. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 10 może wymagać aktualizacji i/lub osobnego zakupu sprzętu,
sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest automatycznie aktualizowany. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu lub
spełnienia innych warunków w miarę upływu czasu. Patrz www.microsoft.com.
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Specyfikacje
Wydajność

System operacyjny
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Pentium® J3710 (1,6 GHz, maks. 2,64 GHz, 2 MB pamięci podręcznej,
4 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Pentium®
Pamięć
4 GB pamięci DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Łączna liczba gniazd: 2 gniazda SODIMM
Archiwizacja danych
Dysk SATA 500 GB 7200 obr./min
Nagrywarka DVD
Dropbox1
Grafika
Zintegrowana: Intel® HD Graphics;
Karta dźwiękowa
DTS Studio Sound™
Opis ekranu
Monitory LCD są sprzedawane osobno. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem
www.hp.com/eur/home-monitors.
Zasilanie
Zasilacz 65 W pr. zm.
_

Sieci i łączność

Interfejs sieciowy
Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000
Łączność bezprzewodowa
Karta sieciowa 802.11b/g/n (1 x 1) i moduł Bluetooth™ 4.0 Combo
Porty
4 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 1 wejście
audio; 1 wyjście audio; 1 wejście mikrofonowe
Czytnik kart pamięci 3 w 1
Zewnętrzne wnęki na napędy: 1 zajęte
Wewnętrzne wnęki na napędy: 1 zajęte
Złącza wideo
1 port VGA; 1 port HDMI-out 1.4

Projektowanie
Kolor produktu
Jack black
_

Oprogramowanie

Aplikacje HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Oprogramowanie
Netflix; Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft® Office 365
Serwis i wsparcie
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informacje dodatkowe

Oznaczenie
P/N: 1ET95EA #AKD
Kod UPC/EAN: 191628614523
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver
Waga
4,4 kg; Zapakowane: 5,98 kg
Wymiary
30,7 × 10 × 27,5 cm; Zapakowane: 49 × 19,2 × 34,5 cm
Gwarancja
2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do
klienta; Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej
informacji: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia
Akcesoria w zestawie
Czarna klawiatura USB
Mysz optyczna USB

Zgodne akcesoria*
* Nie wchodzi w skład zestawu.
System
głośników HP
2.0 Black S5000
K7S75AA

Usługi gwarancyjne*
Ekran HP 22er o
przekątnej 21,5″
T3M72AA

Czarne
słuchawki
przewodowe HP
H3100
T3U77AA

3 lata z
odbiorem i
zwrotem
UM917E

1 25 GB miejsca na dysku sieciowym przez jeden rok od chwili rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymaga połączenia z Internetem (brak w zestawie). 2 Wersja próbna oprogramowania McAfee

LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych
wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w
niniejszym dokumencie. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie
licencji. Intel i Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Nie wszystkie funkcje są dostępne
we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany
automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com.
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