Dataark

HP Pavilion Desktop PC
500-510no
Perfekt kombinasjon.
HP Pavilion 500 har praktiske
utvidelsesalternativer og er den
allsidige PCen som vil dekke dine
behov. Med den rene og moderne
stilen passer den sømløst inn der du
plasserer den. Med raske prosessorer,
kraftig grafikk og mer lagringsplass –
du har funnet din ideal-PC.

Passer til alt.
Utfyll hvilket som helst rom og spar plass samtidig med HP Pavilion 500. Fra godt utseende til flott lyd og
enkel deling – denne PCen bidrar til å gjøre daglige oppgaver hyggeligere.
Utprøvd og kraftig.
Velg de nyeste Intel- eller AMD-prosessorene og kjør flere programmer samtidig – inkludert
favorittspillene dine, HD1-videoer og fotoredigeringsprogrammer.
Ideell for daglig PC-bruk.
Dekk teknologibehovene dine nå, og fremtidige kreative prosjekter. HP Pavilion 500 lar deg tilpasse det
grunnleggende mens du er på farten.
HP Connected Music.
Få tilgang til flere lydkilder fra ett sted med HP Connected Music. Lytt til radiostasjoner og sendinger fra
hele verden med TuneIn Radio, og integrer musikkbibliotekene dine og ledende musikktjenester i ett
enkelt, unikt program.2

HD-innhold (High Definition) er nødvendig for å vise HD-bilder. 2 Tilgjengeligheten av funksjoner varierer fra land til land. Streamingtjenester kan kreve et betalt abonnement. Er kanskje ikke kompatibel med alle
musikkfiler. Ikke kompatibel med DRM-spor. Internett-tilgang er påkrevd og ikke inkludert. Tilleggsfunksjoner selges separat eller som påbyggingsfunksjoner.
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Operativsystem

Windows 8.1 64
Oppgraderinger til Windows 10 Home1

Prosessor

AMD firekjerners A8-7600 APU med Radeon R7-grafikk (3,1 GHz, 4 MB cache)
Prosessorfamilie: AMD Quad Core A-Series-prosessor

Brikkesett

AMD FCH A78

Minne

8 GB DDR3 (1 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 DIMM

Datalagring

2 TB 7200 rpm SATA; DVD SATA-brenner
Dropbox2

Skjerm

LCD-skjermer selges separat. Du finner mer informasjon på www.hp.com/eur/home-monitors

Nettverksgrensesnitt

Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådløs tilkobling

802.11b/g/n (1x1)

Video

Integrert: AMD Radeon HD 8570D-grafikk
Diskret: AMD Radeon R7 240 (2 GB DDR3 dedikert), Med maskinvareakselerasjon for videoredigering (Støttet videoprogramvare kreves for å få
bestemte funksjoner.), 1 DVI; 1 HDMI

Lyd

DTS-lyd; High Definition Audio 5.1

Medfølgende tilbehør

Svart USB-tastatur; USB optisk mus

Porter

4 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 7-i-1 minnekortleser; Eksterne
stasjonsrom: Én i bruk; Interne stasjonsrom: Én i bruk

Strøm

180 W vekselstrømadapter

HP-apper

HP Connected Music; HP Connected Photo; HP Games fra WildTangent

Programvare

AccuWeather; AVerMedia-app; CyberLink Media Suite; Cyberlink PowerBackup; DTS Sound+; Foxit PhantomPDF; mysms; Netflix; Skype;
TripAdvisor; 7-Zip

Service og support

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 3

Tilleggsinformasjon

P/N: L1U47EA #UUW
UPC/EAN code: 889894096623

Vekt

6,86 kg; Pakket: 9,36 kg

Mål

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

Opprinnelsesland

Produsert i Tsjekkia

Garanti

1 års begrenset garanti på deler og arbeid, og hente- og returtjeneste; Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år
totalt; kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

Noen funksjoner, deriblant talestøtte med Cortana, håndskrift og Continuum krever mer avansert maskinvare. Se www.hp.com/go/windows10upgrade og windows.com/windows10upgrade. 2 25 GB gratis lagringsplass
på nettet i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og bruksvilkår, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste er påkrevd, men ikke inkludert. 3 McAfee
LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP H2800 lilla
headsett
F6J06AA

HP X3300 trådløs
mus (grå)
H4N93AA

3 års henting og
retur
U4812E
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