Datablad

HP Pavilion Desktop
500-575no
Perfekt.
Med sina funktionella
expansionsmöjligheter är HP Pavilion
500 en mångsidig dator som kan växa
med dina behov. Med sin rena,
moderna stil passar den in var du än
ställer den. Med snabba processorer,
kraftfull grafik och rejält med
lagringsutrymme är det den perfekta
datorn.

HP rekommenderar Windows.
Passar perfekt överallt.
Lyft vilket rum som helst och spara samtidigt utrymme med HP Pavilion 500. Med ett fördelaktigt
utseende, suveränt ljud och enkel delning bidrar den här datorn till att göra dina dagliga uppgifter
angenäma.
Beprövad och kraftfull.
Välj bland de senaste Intel- eller AMD-processorerna och kör flera program samtidigt – inklusive dina
favoritspel, HD1-videor och fotoredigeringsprogram.
Idealisk för daglig datoranvändning.
Tillgodose dina tekniska behov nu och i framtida kreativa projekt. HP Pavilion 500 låter dig apassa dina
viktiga tekniska hjälpmedel efter hand.
HP Connected Music.
Kom åt flera musikkällor via HP Connected Music. Lyssna på radiostationer och sändningar från hela
världen med TuneIn Radio och integrera ditt musikbibliotek och ledande musiktjänster i en enda, unik
applikation.2

HD-innehåll (high-definition) krävs för visning av HD-bilder. 2 Tillgängliga funktioner kan variera beroende på land. För direktuppspelningstjänster kan du behöva teckna ett abonnemang. Är kanske inte kompatibel med
alla musikfiler. Inte kompatibel med DRM-spår. Internetabonnemang krävs, ingår inte. Tillvalsfunktioner säljs separat eller som extra tillägg.
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HP Pavilion Desktop

HP rekommenderar Windows.

Operativsystem

Windows 8.1 64

Processor

Intel® Core™ i5-4460 med Intel HD Graphics 4600 (3.2 GHz, 6 MB cache, 4 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Core™ i5-processor

Kretsar

Intel H87

Minne

12 GB DDR3 (1 x 8 GB + 1 x 4 GB); Totalt antal platser: 2 DIMM

Informationslagring

1 TB 7200 rpm SATA; DVD SATA-brännare
Dropbox

Bildskärm

LCD-skärmar säljs separat. Mer information finns på www.hp.com/eur/home-monitors.

Nätverksgränssnitt

Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådlös anslutning

802.11b/g/n (1x1)

Grafik

Inbyggd: Intel HD Graphics 4600
Separat: NVIDIA GeForce GTX 745 (4 GB ddr3 dedikerat), Med masikvaruacceleration för videoredigering (videoprogramvara som stöds krävs för
att vissa funktioner ska kunna användas. Mer information finns på www.nvidia.com.), 1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort

Ljud

DTS Audio; High Definition Audio 5.1

Tillbehör som ingår

USB-tangentbord; Optisk USB-mus

Portar

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 ljudingång; 1 ljudutgång; 1 mikrofoningång; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 7-i-1 minneskortläsare; Externa enhetsfack:
En upptagen; Interna enhetsfack: En upptagen

Strömförsörjning

180 W nätadapter

HP-appar

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Games från WildTangent

Programvara

CyberLink Media Suite; DTS Sound+; Foxit PhantomPDF; mysms; Netflix; Skype; TripAdvisor; 7-Zip

Service och Support

Se till att datorn fungerar på bästa möjliga sätt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 1

Ytterligare information

P/N: L1U53EA #UUW
UPC/EAN code: 889894115546

Vikt

6,86 kg; Förpackat: 9,36 kg

Yttermått

38,5 x 17,6 x 36,8 cm; Förpackat: 49,6 x 24 x 52 cm

Ursprungsland

Tillverkad i Tjeckien

Garanti

1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta
mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.
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McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)

Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP H2800 lila
headset
F6J06AA

HP X3300 trådlös
mus (grå)
H4N93AA

3 års hämtningsoch returservice
U4812E

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan
föregående meddelande. Specifika funktioner kan skilja sig mellan olika modeller. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga
garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller
utelämnad information. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan
systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se http://www.microsoft.com. Övriga varumärken
tillhör respektive ägare.
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