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HP Desktop PC 460-a201nv
Οικονομικός και αξιόπιστος επιτραπέζιος tower
Κατακτήστε τη μέρα σας με τον ανασχεδιασμένο HP Tower που έχει δοκιμασμένη αξιοπιστία και μικρότερο
αποτύπωμα. Ένας οικονομικά προσιτός tower με την απόδοση που χρειάζεστε και το όνομα που εμπιστεύεστε.

Ονόματα που γνωρίζετε. Απόδοση
που εμπιστεύεστε.
Από τον επεξεργαστή Intel® έως τα
Windows 10, αυτοί οι υπολογιστές
HP Tower διαθέτουν αξιόπιστη και
αναγνωρισμένη τεχνολογία από
καταξιωμένες εταιρείες.1

Ενσωματωμένη υποστήριξη

Διατηρήστε την ομαλή λειτουργία
του υπολογιστή σας με αυτόματες
ενημερώσεις λογισμικού και
εξατομικευμένη υποστήριξη από το
ενσωματωμένο HP Support
Assistant2. Επίσης, μείνετε ήσυχοι
γνωρίζοντας ότι καλύπτεστε από τη
βασική περιορισμένη εγγύηση HP.

Κατασκευασμένα για να αντέχουν

Αν αναζητάτε έναν ανθεκτικό
επιτραπέζιο υπολογιστή που δεν θα
σας απογοητεύσει, η HP καλύπτει τις
ανάγκες σας. Υποβάλλουμε κάθε
tower σε πάνω από 100 δοκιμές για
εγγυημένη αξιοπιστία3.

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. 2 Πρέπει να ενεργοποιηθεί
λογαριασμός του HP Support Assistant. Διατίθεται μόνο σε υπολογιστές με Windows και για επιλεγμένα προϊόντα σε υποστηριζόμενες χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες: HPSA. 3 Η διαδικασία ολοκληρωμένης
δοκιμής HP δεν παρέχει εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμής. Για τις βλάβες που προκύπτουν υπό τις συνθήκες της διαδικασίας ολοκληρωμένης δοκιμής HP ή τις βλάβες που οφείλονται σε
ατύχημα, απαιτείται προαιρετικό HP Care Pack για προστασία από τυχαία ζημιά.
1
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Χαρακτηριστικά
HP Support Assistant
Με την κλασική υποδοχή USB 2.0 δεν χρειάζεστε προσαρμογείς. Συνδέστε
εύκολα οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες περιφερειακές συσκευές σας
USB χωρίς περιττά dongle.18,19
Υποδοχή USB 3.0
Με την υποδοχή USB 3.0 πλήρους μεγέθους δεν χρειάζεστε προσαρμογείς.
Συνδέστε εύκολα οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες περιφερειακές
συσκευές σας USB χωρίς περιττά dongle.
USB-C™
Τροφοδοτήστε τη συσκευή σας, μεταφέρετε δεδομένα με ταχύτητα έως 5
Gb/s ή συνδέστε μια εξωτερική οθόνη, όλα από μία μόνο θύρα USB-C™.
Επιπλέον, είναι αντιστρεπτή για να μην ανησυχείτε μήπως συνδέσετε το
βύσμα ανάποδα.20,21
_

Υποδοχή USB 2.0
Με την πιο δημοφιλή σύνδεση USB στον κόσμο, μπορείτε να συνδέεστε
εύκολα σε οποιαδήποτε συσκευή USB έχετε χωρίς να σας απασχολεί η
συμβατότητα.
_

Έξοδος HDMI
Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο να συνδέσετε στη συσκευή σας μια
μεγαλύτερη ή δεύτερη οθόνη. Με την έξοδο HDMI μπορείτε να μεταδίδετε
βίντεο και ήχο HD με ένα απλό καλώδιο.
_

Θύρα Ethernet
Όταν αντιμετωπίζετε ανωμαλίες στην ασύρματη σύνδεση, μπορείτε να
συνδέσετε γρήγορα το καλώδιο Ethernet για μια ομαλή, ενσύρματη
σύνδεση στο Internet που παρακάμπτει οποιαδήποτε πρόβλημα στην
ασύρματη σύνδεση.
VGA
Εάν έχετε μια παλαιότερη οθόνη που διαθέτει μόνο συνδεσιμότητα VGA,
μπορείτε να συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε ως εξωτερική οθόνη.
Απλώς συνδέστε τη στη συσκευή σας με τη θύρα VGA και προβάλετε το
αγαπημένο σας περιεχόμενο σε μεγαλύτερη οθόνη χωρίς να χρειάζεστε
μια σύγχρονη οθόνη ή προσαρμογείς.
_
_
_
_
_

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (Ο σύνδεσμος διαφέρει εκτός ΗΠΑ) Ο HP Support Assistant είναι διαθέσιμος μόνο σε υπολογιστές με Windows.
Απαιτείται σύνδεση στο Internet για την ενημέρωση και τη σύνδεση στην υποστήριξη της HP.
Η ταχύτητα μεταφοράς μπορεί να διαφέρει. Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP; Η πραγματική απόδοση μπορεί να
είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
21
Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.
18
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Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Celeron® J3060 (συχνότητα βάσης 1,6 GHz, συχνότητα ριπής έως 2,48 GHz,
μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Celeron®
Μνήµη
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1x4 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 DIMM
Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s.
Αποθήκευση
1 TB 7.200 rpm SATA
DVD-writer
Dropbox1
Γραφικά
Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD;
Περιγραφή οθόνης
Οι οθόνες LCD πωλούνται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.hp.com/eur/home-monitors.
Ισχύς
Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 65 W
_

Συνδεσιμότητα

Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο LAN 10/100/1000 GbE
Θύρες
1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 1 RJ-45; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 1ης
γενιάς
Εξωτερικές θέσεις μονάδων: Μία σε χρήση
Εσωτερικές θέσεις μονάδων: Μία σε χρήση
Υποδοχές βίντεο
1 VGA; 1 HDMI 1.4

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Γυαλιστερό μαύρο
_

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP JumpStart
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 2
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: 4UG80EA #AB7
UPC/EAN code: 193015535695
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Χώρα προέλευσης
Κατασκευάστηκε στην Κίνα
Βάρος
4,9 kg; Συσκευασμένο: 7,29 kg
Διαστάσεις
16,3 x 31,5 x 30,7 cm; Συσκευασμένο: 23,5 x 49 x 41,4 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

Συνιστώμενα αξεσουάρ*
* Δεν περιλαμβάνεται.
Σετ
ακουστικώνμικροφώνου
Bluetooth® HP
Pavilion 600
1SH06AA

Υπηρεσίες εγγύησης*
Πληκτρολόγιο
HP Pavilion
Gaming 500
3VN40AA

Μαύρο ηχείο
USB HP S3100
V3Y47AA

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.) 6 Η
τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης. Οι ονομασίες Intel, Pentium, Intel Core και Celeron, και τα
λογότυπα Intel και Intel Inside, είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. 7 Η απόδοση της τεχνολογίας Intel® Turbo Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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