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Kaçırılmayacak fiyata vazgeçilmez bir kule tipi bilgisayar
Yeniden tasarlanmış HP kule tipi bilgisayarın sahip olduğu genişletilmiş depolama alanı, Intel® işlemci ve test edilmiş
güvenilirlik sayesinde günü kolayca tamamlayın. Uygun fiyata ihtiyacınız olan tam performansa ve güvendiğiniz bir
markaya sahip bir kule bilgisayar bulmak artık çok kolay.

Süreklilik için üretilmiştir

Bildiğiniz markalar. Güvenebileceğiniz performans.

Cyberlink PowerDirector ve Power Media Player dahil

Aradığınız asla pes etmeyen bir masaüstü bilgisayarsa,
HP isteğinizi yerine getiriyor. Her kule tipi bilgisayar,
güvenilirliğinden emin olmak için 100'den fazla teste
tabi tutulur.

Bu HP Kule tipi bilgisayarlar, Intel® işlemcilerden
Windows 10 işletim sistemine kadar saygın markaların
sunduğu güvenilir ve kanıtlanmış teknolojilerle
donatılmıştır.1

İster profesyonel kalitede videolara düzenleyin ister
yalnızca en sevdiğiniz DVD'yi izlemek isteyin, güçlü
yazılımlar ihtiyacınız olan araçlara sahiptir.

1 Tüm özellikler, tüm Windows 10 sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows 10 işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS

güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz.
http://www.microsoft.com.
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Özellikler
Performans

Tasarım

İşletim Sistemi

Ürün rengi

Windows 10 Home 64

Parlak siyah

İşlemci
Intel® Core™ i5-7400T (2,4 GHz taban frekansı, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3 GHz'e
kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i5 işlemci

Yazılım
HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP JumpStart

Yonga kümesi

Yazılım

Intel® H270

Netflix; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme

Bellek

Servis ve destek

8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB) ; Toplam yuva: 2 DIMM
En fazla 2400 MT/sn aktarım hızları.

Bilgi Depolama

McAfee LiveSafe™ 2

Ek bilgiler

1 TB 7200 rpm SATA
DVD yazıcı
Dropbox1

Parça Numarası

Grafik

Enerji verimliliği uygunluğu

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 630;
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 GB GDDR5 ayrılmış);
NVIDIA® Pascal™ mimarisi tarafından desteklenir

ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı

Ses

Ağırlık

DTS Studio Sound™

Ekran açıklaması

P/N: 4XC04EA #AB8
UPC/EAN kodu: 193015822245

Üretildiği ülke/bölge
Çin’de üretilmiştir
5,7 kg;
Paketli: 7,29 kg

LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen www.hp.com/eur/home-monitors Boyutlar
adresini ziyaret edin.
32 x 16,3 x 32,3 cm;
Güç
Paketli: 49 x 23,5 x 41,4 cm
180 W Bronze verimli güç kaynağı;
Garanti
2 yıl sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti.; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3 yıla
Bağlantı
ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.

Ağ arabirimi

Eklenen aksesuarlar

Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

USB kablolu Windows 8 klavyesi
USB kablolu optik fare

Bağlantı Noktaları
4 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 mikrofon girişi
3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Harici sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan
Dahili sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan

Video konektörleri
1 VGA; 1 HDMI 1.4

Garanti hizmetleri*
3 yıllık bayiye iade
UK183E
1 Kayıt tarihinden itibaren bir yıl boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir.
2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
6 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre

değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel logosu ve Intel Inside logosu Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır.
7 Intel® Turbo Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.intel.com/technology/turboboost/ adresine bakın.

Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti
bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde
bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir.
Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows ve Windows Logosu, Microsoft Corporation'ın ABD'deki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, ilgili sahibinin ticari markasıdır
ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans ile kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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