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HP Slimline Desktop 260-p106no
Lille størrelse. Stor driftssikkerhed.
Nu kan du klare alt med ekstra lagerplads, kraftig processor, gennemtestet driftssikkerhed og mindre miljøpåvirkning
på denne slankere tower-pc fra HP. Det er lige blevet nemmere at finde en tower-pc med fuld ydeevne til en
overkommelig pris – fra et mærke, du har tillid til.

Bygget med henblik på holdbarhed
Når du er på udkig efter en stationær
pc, der aldrig giver op, er HP vejen
frem. Alle vores tower-pc'er
gennemgår over 100 tests, så du kan
stole på dem.

Navne, du kender. Ydeevne, du kan
regne med.

Disse tower-pc'er fra HP er udstyret
med driftssikker og gennemtestet
teknologi fra pålidelige mærker – lige
fra kraftige processorer til Windows
10.1

CyberLink PowerDirector og Power
Media Player medfølger

Uanset om du redigerer videoer i
professionel kvalitet eller ser din
yndlings-dvd, giver softwaren dig alle
de nødvendige værktøjer.

Ikke alle funktioner kan benyttes i alle udgaver af Windows 10. Du skal muligvis opgradere systemet og/eller anskaffe dig separat hardware, drivere eller software eller opdatere BIOS, før du kan udnytte funktionerne i
Windows 10 fuldt ud. Windows 10 er automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan med tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
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Specifikationer
Ydeevne

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i3-6100T (3,2 GHz, 3 MB cache, 2 kerner)
Processorfamilie: 6. generations Intel® Core™ i3-processor
Chipsæt
Intel H170
Hukommelse
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Slots i alt: 2 DIMM
Overførselshastigheder op til 2133 MT/s
Harddiskplads
1 TB 7200 o/min. SATA
Dvd-brænder
Dropbox1
Grafik
Integreret: Intel® HD Graphics 530;
Lyd
DTS Studio Sound™
Skærmbeskrivelse
LCD-skærme sælges separat. Se flere oplysninger på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strømforsyning
180 W vekselstrømsadapter
_

Tilslutning

Netværksinterface
Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs forbindelse
Kombination af 802.11b/g/n (1x1) og Bluetooth® 4.0
Porte
4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 lydindgang; 1
lydudgang; 1 mikrofonstik
3-i-1-hukommelseskortlæser
Eksterne drevbåse: Et optaget
Interne drevbåse: Et optaget
Skærmstik
1 VGA; 1 HDMI-udgang 1.4

Kompatibelt tilbehør*
* Medfølger ikke.

OMEN by HP
Headset 800
1KF76AA

Design

Produktfarve
Sort
_

Software

HP-apps
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect
Software
Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: 1EU62EA #UUW
UPC/EAN code: 190781174707
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
4,4 kg; Pakket: 5,98 kg
Mål
30,7 x 10 x 27,5 cm; Pakket: 49 x 19,2 x 34,5 cm
Garanti
1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og
arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger
på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.
Inkluderet tilbehør
Sort USB-tastatur
Optisk USB-mus

Garantitjenester*
HP 2.0
S5000højttalersystem,
sort
K7S75AA

3 års
afhentning og
returnering
U4812E

1 25 GB gratis online lagerplads i 1 år fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver

internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør
eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker registrerede i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et
varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. Alle andre
varemærker tilhører deres respektive ejere. Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne
anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Besøg http://www.microsoft.com.
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