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HP Slim Desktop S01-aF0004nd

Dunner ontwerp. Prestaties waarop je kunt vertrouwen.

Haal het meeste uit je leefomgeving met een betrouwbare en compacte pc. De HP Slim Desktop is ontworpen om waar
dan ook met zijn dunne ontwerp minder ruimte in te nemen en levert technologie en betrouwbaarheid.

Ontworpen voor prestaties de hele dag door
Alles voelt sneller met de prestaties van een
betrouwbare processor. Sla meer leuke dingen op
met een overvloed aan opslagruimte voor al je foto's,
video's en documenten.

Stijlvol, ruimtebesparend ontwerp
Deze pc past dankzij zijn ontwerp met dunne rand
overal perfect, voor werk of vrije tijd. Een perfecte
combinatie van vorm en functie met een stoer
geometrisch patroon en alle nodige poorten aan de
voorzijde.

Een betrouwbaar merk. Duurzame constructie.
We staan al 80 jaar voor mensen klaar. Het merk HP
staat bovenal voor betrouwbare technologie en
miljoenen klanten vertrouwen op ons. Dat is ook de
reden dat onze pc's meer dan 230 afzonderlijke tests
ondergaan  om te garanderen dat jij een krachtige en
betrouwbare pc krijgt die lang meegaat.
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Pluspunten

SuperSpeed USB Type-A poort met 5 Gb/s datasnelheid
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan
beter.

2e generatie AMD Ryzen™-mobiele processors
Uplift your performance with 2nd Generation AMD Ryzen™ Mobile
Processors. Multitask seamlessly with accelerated power and efficiency, while
enjoying stunning visuals.

PCIe SSD opslag
Start in enkele seconden op met tot 512 GB PCIe SSD-opslag.

DDR4 RAM
Laad je apparaat op of sluit een extern display aan via slechts één USB-C®-
poort met 10 Gb/s datasnelheid. En hij is omkeerbaar, dus je kunt het
apparaat of display ook ondersteboven aansluiten.

Ethernet-poort
Als je een zwakke draadloze verbinding hebt, kun je snel je Ethernet-kabel
aansluiten voor een soepele vaste internetverbinding zonder draadloze
problemen.

Geometrische stijl en ontwerp
Laat zien dat je verstand van zaken hebt met een nieuw dun ontwerp met
een strak profiel dat niet afdoet aan de prestaties; en dat alles met een stoer
geometrisch patroon.

Gebouwd op duurzaamheid
Het leven is soms onvoorspelbaar, maar deze HP desktop niet. Dankzij meer
dan 230 afzonderlijke tests zijn onze desktop-pc's overal tegen bestand en
bieden ze de robuustheid en de betrouwbaarheid waarop je kunt
vertrouwen.
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Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD Ryzen™ 3 3250U (2,6 GHz basiskloksnelheid, tot 3,5 GHz boostkloksnelheid, 4 MB L3
cache, 2 cores)
Processorfamilie: AMD Ryzen™ 3-processor 
Chipset
AMD geïntegreerde SoC
Geheugen
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 1 DIMM
Overdrachtssnelheden tot 2400 MT/s.
Gegevensopslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Optische drive niet inbegrepen
Dropbox
Video
Geïntegreerd: AMD Radeon™-videokaart;
Display omschrijving
Monitors worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eur/home-
monitors
Voeding
65 watt Smart-netvoedingsadapter;

Interfacemogelijkheden
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
Realtek 802.11b/g/n/a/ac (1x1) en Bluetooth® 4.2 combo
Miracast-ondersteuning; MU-MIMO-ondersteuning
Poorten
Voor: 4 SuperSpeed USB Type-A met 5 Gbps signaalsnelheid; 1 hoofdtelefoon/microfoon
combo
Achter: 2 USB 2.0 Type-A; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 RJ-45
Interne schijfposities: Eén 3,5 inch vrij
Videoaansluitingen
1 VGA; 1 HDMI v1.4
Uitbreidingsslots
2 M.2

Ontwerp
Productkleur
Gitzwarte randen aan de voorkant, logo in donker chrome

Software
HP apps
HP audioschakelaar; HP Support Assistant
Software
Netflix; ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie); Testversie van 1 maand voor nieuwe
klanten van Microsoft 365
Service en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 19Q85EA #ABH
UPC/EAN code: 195122222444
Gewicht
3,02 kg;
In verpakking: 6,2 kg
Afmetingen
9,5 x 30,3 x 27 cm;
In verpakking: 49,9 x 19,6 x 34,6 cm
Garantie
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
Meegeleverde accessoires
Zakje schroeven (extra schroeven voor toekomstige opslagupdates)
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Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
U4812E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten

 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder
de HP Total Test Process testcondities en schade door ongelukken.
 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. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.

Voetnoten bij de functie-messaging

 De werkelijke verwerkingssnelheid kan variëren.
 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 verwijst niet naar de kloksnelheid.
 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities.Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder

de HP Total Test Proces testcondities en schade door ongelukken.

Technische specificaties, voetnoten

 Nieuwe Dropbox-gebruikers komen in aanmerking voor 25 GB gratis opslagruimte op Dropbox gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief
annuleringsvoorwaarden, op de website https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Gratis abonnement voor 30 dagen op McAfee LiveSafe service inbegrepen. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen. Na afloop moet een abonnement worden afgesloten.
 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 verwijst niet naar de kloksnelheid.
 De prestaties van Max Boost-klokfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn
vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag
als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM en Thunderbolt zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. AMD, Ryzen, Athlon en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. onder licentie wordt gebruikt. NVIDIA en GeForce zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in
de VS en andere landen. USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de
Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. McAfee en McAfee LiveSafe zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van McAfee LLC in de Verenigde Staten en
andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Niet alle
functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows
volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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