Datasheet

HP Slimline Desktop 290-a0100nd
Betrouwbare desktop pc met veel opslagruimte
Deze verrassend slanke, ruimtebesparende desktop pc past net zo gemakkelijk op je bureau als eronder. Met krachtige
hardware, betrouwbare performance en veel opslagruimte wordt je dagelijkse computergebruik veel leuker.

Betere prestaties.

Past overal en valt altijd op

Maak verbinding en sla alles op

Multitask efficiënt en voorzie in al je dagelijkse
behoeften met een betrouwbare processor.

Of je de tower nu duidelijk zichtbaar of onopvallend
opstelt, de HP Slim desktop pc met zijn elegante
design en microdotpatroon past in elke omgeving
zonder teveel op te vallen.

Deze desktop pc met heel veel poorten,
ondersteuning voor twee monitoren en veel
opslagruimte is klaar om je favoriete programma's te
streamen, al je foto's op te slaan en verbinding te
maken met alles wat je boeit.
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Pluspunten
5.1 Surround Sound-uitvoer
Met alle noodzakelijke poorten voor echt 5.1 surround sound geef je jouw
favoriete films, programma's of muziek een geluidskwaliteit met bijzondere
nuances door aan te sluiten op een Surround Sound-luidsprekerconfiguratie.
Ondersteunt twee displays
Voeg een tweede scherm toe voor een nog mooiere computerervaring. Als je
twee monitoren aansluit, kun je nog beter multitasken, productiever werken
en gamen.

5.1 Surround Sound-uitvoer
Met alle noodzakelijke poorten voor echt 5.1 surround sound geef je jouw
favoriete films, programma's of muziek een geluidskwaliteit met bijzondere
nuances door aan te sluiten op een Surround Sound-luidsprekerconfiguratie.
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Specificaties
Prestaties

Ontwerp

Besturingssysteem

Productkleur

Windows 10 Home 64

Diepzwart

Processor

AMD Dual-Core A4-9125 APU (2,3 GHz basiskloksnelheid, tot 2,6 GHz boostkloksnelheid, 1 MB Software
cache)
HP apps
Processorfamilie: AMD dual-core A-serie processor 6,7
HP audioschakelaar; HP JumpStart

Geheugen

Software

4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB)
Overdrachtssnelheden tot 1866 MT/sec.

Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten

Gegevensopslag

McAfee LiveSafe™ 2

1-TB 7200-rpm SATA
DVD-writer
Dropbox1

Aanvullende informatie

Video

Service en support

Bestelnr.

Geïntegreerd: AMD Radeon™ R3 Graphics;

P/N: 6PY68EA #ABH
UPC/EAN code: 193808856051

Audio

Zuinig energieverbruik

5.1 surround sound

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Display omschrijving

Gewicht

LCD-monitoren worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eur/home- 2,97 kg;
monitors.
In verpakking: 6 kg

Voeding

Afmetingen

65-watt externe stroomadapter;

9,5 x 29,57 x 27 cm;
In verpakking: 49,9 x 19,6 x 34,2 cm

Interfacemogelijkheden
Netwerkinterface

Garantie

802.11 a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 combo

2 jaar garantie, inclusief 2 jaar garantie op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar onsite
service. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van
toepassing.; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer
informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

Poorten

Meegeleverde accessoires

2 USB 3.1 Type-A; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo

Zwart USB-toetsenbord
USB optische muis met kabel

Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN

Draadloze connectiviteit

Garantieservices*
3 jaar haal- en brengservice
U4812E

1 25 GB gratis online opslag gedurende een jaar vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de

hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van AMD zegt niets over de kloksnelheid.

7 De prestaties van Max Boost-klokfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.
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