HP Pavilion p6-2470ed Desktop PC
De HP Pavilion P6 serie is de ideale pc voor thuis, met een strak ontwerp, kracht, opslagruimte en
betrouwbaarheid voor uw dagelijkse toepassingen en multimedia-activiteiten.

HP raadt Windows aan.

Beter ontspannen, meer doen

HP Connected Music

Haal het beste uit digitaal entertainment

HP producten krijgen een uitstekende
ondersteuning

Met snellere processoren, betere video en een geheel vernieuwd uiterlijk biedt
de HP Pavilion p6 serie het vermogen en de opties om het maximale te halen
uit uw foto's, films en muziek.
De grote vaste schijf biedt volop opslagcapaciteit, terwijl de grafische
prestaties en ondersteuning voor meer-kanaals surround sound de intensiteit
en het realisme van uw favoriete games en films verhogen met een
haarscherpe weergave en een soepele, natuurlijke beeldafhandeling.

Unieke geluidskwaliteit dankzij Beats Audio™

Exclusieve HP Beats Audio™-technologie geeft muziek precies zo weer als die
bedoeld is. Dankzij de weergaloze surround sound-kwaliteit hoort u bij uw
films en games alle hoge en lage tonen, plus een kristalhelder middengebied
dat gewone pc's niet kunnen weergeven.

Uw afstandsbediening voor entertainment.
Kijk in de toekomst.

Speel de muziek en video's op uw smartphone of tablet af via uw HP desktop
pc met HP Connected Remote. Gebruik HP Connected Photo om foto's tussen
uw pc, smartphone en tablet te synchroniseren en ze in seconden te delen
met vrienden.

1Het

aanbod kan per land verschillen.

Geïntegreerde software die consumenten toegang biedt tot de Universal
Music Catalogue1.

HP Support Assistant is een interactieve oplossing die ervoor zorgt dat uw pc
optimaal blijft presteren. Wij bieden 90 dagen assistentie bij
voorgeïnstalleerde software om u een goede start met uw pc te geven.

HP Pavilion p6-2470ed Desktop PC

HP raadt Windows aan.

Besturingssysteem

Windows 8 64

Processor

Intel® Core™ i5-3350P
3,1 GHz
6 MB cache

Chipset

Intel H61

Geheugen

6 GB DDR3 (1 x 2 GB, 1 x 4 GB)
Totaal aantal slots: 2 DIMM
Uitbreidbaar tot 16 GB DDR3

Gegevensopslag

2-TB 7200-rpm SATA, Dvd-writer SATA

Scherm

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

Netwerkinterface

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Draadloze connectiviteit

802.11b/g/n

Video

NVIDIA GeForce GT 620 (1 GB gereserveerd), met hardwareacceleratie voor videobewerking, 1 DVI (VGA via adapter); 1 HDMI

Geluid

Beats Audio™-console; High Definition Audio 7.1

Toetsenbord

Draadloos, Draadloze optische muis

Poorten

1 externe optische drive; 1 interne vaste schijf
3 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard
2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 analoge audio-ingang; 2 analoge audio-uitgangen
6-in-1 geheugenkaartlezer

Voeding

300-Watt netadapter

Software

Windows Store; Microsoft Windows Live Essentials; Microsoft Internet Explorer; Beats Audio-console; CyberLink PowerDVD; HP Connected Remote; HP
Connected Photo; Skype; HP Connected Music, Koop Microsoft Office om de Office-software op deze pc te activeren

Service en support

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant, Symantec Norton Internet Security 2013 (60 dagen
live update); Recoverypartitie (met mogelijkheid om systeem, applicaties en drivers apart terug te zetten); Optionele her-allocatie van de
recoverypartitie; Software voor het maken van herstel-cd/dvd

Extra informatie

P/N: D2L07EA #ABH
UPC/EAN code: 887758221426

Gewicht

8 kg, In verpakking: 10,5 kg;

Afmetingen

36.8 x 16.5 x 38.9 cm, In verpakking: 49,6 x 24 x 51,8 cm;

Garantie

1 jaar hardware haal- en brengservice, onderdelen en arbeid
De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding

Compatibele accessoires*
* Niet inbegrepen.

HP HD 3310 webcam
A5F62AA

HP C6000 draadloze
desktop pc
A0X32AA

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2013 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 beschikbaar. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware
nodig om de functionaliteit van Windows 8 volledig te benutten. Meer informatie vindt u op: http://windows.microsoft.com/nl-NL/. Alle
overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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