Specifikace

HP Desktop PC 460-a205nc
Cenově dostupný a spolehlivý stolní počítač Tower
Zvládněte každodenní nástrahy díky prověřené spolehlivosti, procesoru Intel® a malým rozměrům přepracovaného
počítače HP Tower. Nalezení cenově dostupného počítače Tower s potřebným výkonem a důvěryhodnou značkou
nebylo ještě nikdy snazší.

Názvy, které znáte. Výkon, na který
se můžete spolehnout.

Počítače HP Tower disponují
spolehlivou a osvědčenou technologií
od důvěryhodných výrobců, počínaje
procesory Intel® a konče systémem
Windows 10.1

Integrovaná podpora

Udržujte počítač v perfektním stavu
díky automatickým aktualizacím
softwaru a personalizované podpoře
integrované služby HP Support
Assistant2. Navíc můžete klidně hodit
starosti za hlavu s vědomím, že je v
platnosti standardní omezená záruka
HP.

Vyrobeno pro odolnost

Pokud hledáte odolný stolní počítač,
který nezná hranice, potom je pro vás
HP tím pravým. Každý počítač Tower
jsme podrobili více než stovce testů,
aby vám poskytoval stoprocentně
spolehlivé služby3.

V některých verzích systému Windows 10 nejsou dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 10 plně využita, mohou systémy vyžadovat upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware,
ovladače, software nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro
aktualizace. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ. 2 Je třeba aktivovat účet HP Support Assistant. K dispozici pouze na počítačích se systémem Windows a u vybraných produktů v podporovaných zemích. Další
informace naleznete ve službě HPSA. 3 Výsledky komplexního testování HP nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Poškození na základě podmínek komplexního testování HP a
náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.
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Funkce
HP Support Assistant
S klasickým konektorem USB 2.0 nepotřebujete žádné adaptéry. Snadné
připojení ke stávajícím USB periferiím bez nutnosti platit za zbytečné
hardwarové klíče.18,19
Konektor USB 3.0
S plnohodnotným konektorem USB 3.0 nepotřebujete žádné adaptéry.
Snadné připojení ke stávajícím USB periferiím bez nutnosti platit za
zbytečné hardwarové klíče.
Port USB-C™
Napájejte zařízení, přenášejte data rychlostí až 5 Gb/s nebo připojte externí
displej, to vše pomocí jediného portu USB-C™. Navíc je oboustranný, takže
se nemusíte strachovat, že ho zapojíte opačně.20,21
_

Konektor USB 2.0
Díky oblíbenému připojení USB můžete snadno připojit jakákoli stávající
zařízení USB bez obav o kompatibilitu.
_

Výstup HDMI
Nikdy nebylo snazší k zařízení připojit větší nebo druhý displej. Výstup HDMI
umožňuje přenášet video HD a zvuk pomocí jediného standardního kabelu.
_

Port sítě Ethernet
Pokud máte k dispozici přerušované bezdrátové připojení, můžete rychle
zapojit kabel Ethernet a spolehlivě se připojit k internetu a zapomenout na
potíže s Wi-Fi připojením.
VGA
I když máte starší monitor vybavený pouze rozhraním VGA, přesto jej
můžete použít jako externí monitor. Jednoduše jej připojte k zařízení přes
port VGA a promítejte svůj oblíbený obsah na velkou obrazovku bez
nutnosti pořizovat moderní monitor nebo adaptéry.
_
_
_
_
_

Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (odkaz se bude lišit v jiných zemích než USA). HP Support Assistant je k dispozici pouze pro počítače se systémem Windows.
Vyžaduje internetové připojení pro aktualizace a připojení ke službě HP Support.
Přenosová rychlost se může lišit. Všechny technické specifikace představují typické parametry, které společnosti HP poskytli výrobci komponentů; skutečný výkon zařízení se může lišit, může být vyšší nebo nižší.
21
USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
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Specifikace
Výkon

Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Pentium® J3710 (základní frekvence 1,6 GHz, max. zvýšená frekvence 2,64 GHz,
2 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Pentium®
Paměť
Paměť 8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Slotů celkem: 2 sloty DIMM
Rychlost přenosu dat až 1 600 MT/s.
Ukládání informací
Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min
Zapisovací jednotka DVD
Dropbox1
Grafická karta
Integrováno: Grafická karta Intel® HD 405;
Zobrazit popis
Monitory LCD se prodávají samostatně. Další informace naleznete na stránce
www.hp.com/eur/home-monitors.
Napájení
Externí napájecí adaptér 65 W (AC)
_

Možnosti připojení

Síťové rozhraní
Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Porty
1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1x RJ-45; 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 Gen
1
Pozice externích jednotek: Jedna obsazená
Pozice interních jednotek: Jedna obsazená
Obrazové konektory
1 port VGA; 1 port HDMI 1.4

Design

Barva produktu
Leskle černá
_

Software

Aplikace HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Další informace

Číslo dílu
P/N: 4XF57EA #BCM
Kód UPC/EAN: 193015723870
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Země původu
Vyrobeno v Číně
Hmotnost
4,9 kg; Balení: 7,29 kg
Rozměry
16,3 x 31,5 x 30,7 cm; Balení: 23,5 x 49 x 41,4 cm
Záruka
Dvouletá omezená záruka na díly, práci a servis s vyzvednutím a vrácením.; Záruku na
produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš
prodejce produktů HP.
Dodané příslušenství
Černá klávesnice USB
Optická kabelová myš USB

Doporučené příslušenství*
* Není součástí balení.
Náhlavní
souprava HP
Pavilion
Bluetooth® 600
1SH06AA

Záruční služby*
Herní klávesnice
HP Pavilion 500
3VN40AA

Černý
reproduktor HP
USB S3100
V3Y47AA

Tříletá záruka
s možností
vrácení
produktu
UK183E

1 25 GB volného online úložiště po dobu 1 roku od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky). 2 Bezplatná 30denní zkušební

verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je vyžadováno přihlášení k odběru.) 6 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení
výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikacemi a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u
modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logo Intel a logo Intel Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. 7 Výkon funkce Intel® Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru,
softwaru a celkové konfiguraci systému. Více informací naleznete na stránce http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde
uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná
známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem jejich příslušných vlastníků. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo
aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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