Datasheet

HP Desktop PC
110-314nb
Precies wat u nodig heeft.

De HP 110 levert de sterke
prestaties en essentiële
functionaliteit die u nodig heeft
voor dagelijkse toepassingen
zoals e-mail, sociale netwerken,
huiswerk, persoonlijke financiën
of browsen op het web en online
winkelen. Dankzij zijn mooie,
simpele design is hij
betrouwbaar, gemakkelijk te
gebruiken en uiterst betaalbaar.
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HP raadt Windows aan.
Aantrekkelijk design.
De HP 110 past met zijn geraffineerde, moderne design in elke omgeving en vindt overal een
plaatsje.
Essentiële functionaliteit.
Een goed gevoel over uw aankoop van een betrouwbaar merk. De HP 110 is de slimste keus
als u minder wilt uitgeven en meer wilt doen.
Razendsnel opslaan en delen.
De ingebouwde 6-in-1 mediakaartlezer helpt u om eenvoudig uw favoriete bestanden op te
slaan en te delen.
HP Connected Music.
HP Connected Music biedt op één plek toegang tot verschillende muziekbronnen. Beluister
radiozenders en uitzendingen uit de hele wereld met TuneIn Radio en integreer uw eigen
muziekbibliotheek en toonaangevende muziekservices in één unieke applicatie.2

1 Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 Niet alle kenmerken zijn in alle landen beschikbaar. Voor streamingservices is een betaald abonnement vereist. Ondersteunt mogelijk niet alle
muziekbestanden. Niet compatibel met DRM-tracks. Internettoegang is vereist, maar niet inbegrepen. Optionele kenmerken afzonderlijk aan te schaffen of als add-on.
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HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 8.1 64

Processor

Intel® Core™ i3-3240T met Intel HD Graphics 2500 (2,9 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i3 processor

Chipset

Intel H61

Geheugen

8 GB DDR3 (1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 DIMM

Gegevensopslag

1-TB 7200-rpm SATA; Dvd-writer SATA

Scherm

LCD-monitoren (apart aan te schaffen): HP 22xi 54,6-cm (21,5-inch) diagonale IPS LED-backlit monitor, HP 23xi 58,4-cm (23-inch) diagonale IPS
LED-backlit monitor (Kijk voor meer informatie op www.hp.com/ eur/home-monitors.)

Netwerkinterface

Geïntegreerd Ethernet 10/100Base-T

Draadloze connectiviteit

802.11b/g/n (1 x 1)

Video

Intel HD Graphics (tot 1,7 GB); 1 DVI; 1 VGA

Geluid

High Definition Audio 5.1

Meegeleverde accessoires

USB-toetsenbord; USB optische muis

Poorten

6 USB 2.0; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang; 6-in-1 geheugenkaartlezer; Externe schijfposities: Een bezet; Interne
schijfposities: Een bezet

Voeding

90-Watt netvoedingsadapter

Software

Pokki; 7-Zip; Evernote; AVerMedia app; CyberLink Media Suite; HP Connected Photo; HP Connected Music; Skype; Box (25 GB gratis opslag); HP
Games van WildTangent

Service en support

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 1

Extra informatie

P/N: J2H16EA #UUG
UPC/EAN code: 888793370155

Gewicht

5,72 kg; In verpakking: 8,22 kg

Afmetingen

38,5 x 16,8 x 36,6 cm; In verpakking: 59,4 x 48,5 x 39,6 cm

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gekwalificeerd; EPEAT® Silver

Land van herkomst

Geproduceerd in de Tsjechische Republiek

Garantie

2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie
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McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP HD 2300
webcam
A5F64AA

HP X1200
Sparkling Black
bekabelde muis
H6E99AA

3 jaar haal- en
brengservice
U4812E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn in alle edities van Windows 8 en Windows 8.1 beschikbaar. Mogelijk zijn een
hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows 8 en Windows 8.1 volledig te benutten. Meer
http://windows.microsoft.com/nl-NL/.
Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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