ERROR REPORT

WARNING
HP Desktop - 460-a200nc

The following errors have been detected:
Chunk osinstalled is not translated
Chunk processorname is not translated
Chunk processorfamily is not translated
Chunk memstdes_01 is not translated
Chunk memstdnote is not translated
Chunk hd_01des is not translated
Chunk cdromdvd is not translated
Chunk graphicseg_01header is not translated
Chunk graphicseg_01card_01 is not translated
Chunk displaydes is not translated
Chunk productcolour is not translated
Chunk hpapps is not translated
Chunk langopt is not translated
Chunk energyeffcomp is not translated
Chunk wrntyfeatures is not translated
Chunk wrntyextent is not translated
Chunk dtst_svc_opening_desc is not translated
Chunk tsfootnote_06 is not translated
Chunk tsfootnote_07 is not translated

Záznamový list

HP Desktop PC 460-a200nc
Dostupný a spoľahlivý stolný počítač vo forme veže
Zvládnite všetky nástrahy dňa s otestovanou spoľahlivosťou, procesorom Intel® a menšími rozmermi tejto
prepracovanej veže HP. Nájsť cenovo dostupnú vežu s výkonom podľa vašich predstáv a dôveryhodnou značkou je
teraz ešte ľahšie.

Značky, ktoré poznáte. Výkon,
ktorému môžete dôverovať.

Veže HP s procesormi Intel® a
systémom Windows 10 sú vybavené
spoľahlivými a osvedčenými
technológiami od dôveryhodných
výrobcov.1

Vstavaná podpora

Zabezpečte plynulý chod počítača
pomocou automatických aktualizácií
softvéru a prispôsobenej podpory
integrovanej aplikácie HP Support
Assistant2. Krytie štandardnou
obmedzenou zárukou od spoločnosti
HP vás odbremení od starostí.

Vytvorený na výdrž

Ak hľadáte odolný stolný počítač,
ktorý vás nesklame, môžete sa
spoľahnúť na spoločnosť HP. Každá
naša veža podstúpila viac ako 100
testov, aby mohla zaručiť spoľahlivosť
a dôveru3.

Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach alebo verziách systému Windows 10 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 10 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne
zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie
sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku http://www.microsoft.com. 2 Musí sa aktivovať konto HP Support Assistant. K dispozícii len v počítačoch so systémom Windows a pre vybrané produkty v
podporovaných krajinách. Ďalšie informácie nájdete na stránke HPSA. 3 Výsledky testovania HP Total Test Process nie sú zárukou budúceho výkonu v podmienkach zhodných s testovacími. Poškodenie v podmienkach
zhodných s testami HP alebo akékoľvek neúmyselné poškodenie vyžaduje pokrytie voliteľnou zárukou HP Accidental Damage Protection Care Pack.
1
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Funkcie
HP Support Assistant
Nie je potrebné používať adaptéry s klasickým konektorom USB 2.0.
Existujúce periférne zariadenia USB môžete jednoducho pripojiť bez toho,
aby ste museli platiť za nepotrebné adaptéry.18,19
Konektor USB 3.0
Nie je potrebné používať adaptéry so štandardným konektorom USB 3.0.
Existujúce periférne zariadenia USB môžete jednoducho pripojiť bez toho,
aby ste museli platiť za nepotrebné adaptéry.
USB-C™
Nabíjajte svoje zariadenie, prenášajte údaje rýchlosťou až 5 Gb/s alebo
pripojte externý displej pomocou jediného portu USB-C™. Vďaka jeho
obojstrannosti už nebudete mať starosti so správnym zapojením.20,21
_

Konektor USB 2.0
Pomocou najobľúbenejšieho pripojenia USB na svete môžete jednoducho
pripojiť svoje existujúce zariadenia USB bez starostí s kompatibilitou.
_

Výstup HDMI
Pripojenie väčšieho alebo druhého displeja k zariadeniu ešte nikdy nebolo
také jednoduché. Vďaka výstupu HDMI možno obraz HD a zvuk prenášať
pomocou jediného štandardného kábla.
_

Port Ethernet
Ak ste na mieste so slabým bezdrôtovým pripojením, môžete k počítaču
rýchlo pripojiť kábel siete Ethernet a získať plynulé káblové pripojenie na
internet, ktorého sa žiadne problémy s bezdrôtovým pripojením netýkajú.
VGA
Ak máte starší displej, ktorý má len pripojenie VGA, môžete ho napriek
tomu používať ako externý displej. Jednoducho ho pripojte k svojmu
zariadeniu pomocou portu VGA a zobrazujte svoj obľúbený obsah na veľkej
obrazovke bez toho, aby ste si museli kupovať moderný displej alebo
adaptéry.
_
_
_
_
_

Ďalšie informácie nájdete na stránke http://www.hp.com/go/hpsupportassistant. (Odkaz mimo USA sa bude líšiť) Softvér HP Support Assistant je k dispozícii len na počítačoch so systémom Windows.
Aktualizácia a spojenie s podporou spoločnosti HP si vyžaduje internetové pripojenie.
Rýchlosť prenosu sa môže líšiť. Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré spoločnosti HP poskytli výrobcovia komponentov; skutočný výkon môže byť vyšší aj nižší.
21
USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.
18
19
20

Záznamový list

HP Desktop PC 460-a200nc

Špecifikácie
Výkon

Operačný systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Celeron® J3060 (1.6 GHz base frequency, up to 2.48 GHz burst frequency, 2 MB
cache, 2 cores)
Skupina procesora: Intel® Celeron® processor
Pamäť
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 4 GB); Celkový počet zásuviek: 2 DIMM
Transfer rates up to 1600 MT/s.
Ukladacie zariadenia
1 TB 7200 rpm SATA
DVD-Writer
Úložisko Dropbox1
Grafika
Integrated: Intel® HD Graphics;
Popis displeja
LCD monitors sold separately. For more information please visit
www.hp.com/eur/home-monitors.
_

Konektivita

Sieťové rozhranie
Integrované rozhranie 10/100/1 000 GbE LAN
Porty
1 kombinovaný konektor pre slúchadlá/mikrofón; 1 RJ-45; 2 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1
Externé šachty na mechaniky: Jeden obsadený
Interné šachty na mechaniky: Jeden obsadený
Videokonektory
1 port VGA; 1 port HDMI 1.4

Dizajn

Farba produktu
Glossy black
_

Softvér

Aplikácie HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect
Služby a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2
_

Ďalšie informácie

Katalógové číslo
P/N: 4XG04EA #BCM
Kód UPC/EAN: 193015723849
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
ENERGY STAR® certified; EPEAT® Silver registered
Krajina pôvodu
Vyrobené v Číne
Hmotnosť
4,9 kg; Balené: 7,29 kg
Rozmery
16,3 x 31,5 x 30,7 cm; Balené: 23,5 x 49 x 41,4 cm
Záruka
2 year limited parts, labour and pickup and return service.; You can expand the
warranty coverage of your product to reach up to 3 years in total; for more
information, check with your HP reseller.

Odporúčané príslušenstvo*
* Nie je súčasťou dodávky.
HP Pavilion
Bluetooth®
Headset 600
1SH06AA

Služby v rámci záruky*
HP Pavilion
Gaming
Keyboard 500
3VN40AA

Čierny
reproduktor HP
S3100 USB
V3Y47AA

3-year return
to depot
UK183E

1 25 GB online úložisko zdarma na jeden rok od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na stránke www.dropbox.com. Vyžaduje sa služba pripojenia na internet, ktorá nie je súčasťou dodávky. 2

Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.) 6 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or
software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering is not a measurement of higher
performance. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel logo and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. 7 Intel® Turbo Boost performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. See
http://www.intel.com/technology/turboboost/ for more information.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch, ktoré sa s danými produktmi a službami dodávajú. Žiadne
informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente. Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
USA. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné
obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo
aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte webovú lokalitu
http://www.microsoft.com.
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