Specifikace

HP Pavilion Desktop PC
500-528nc
Dokonalá volba.
HP Pavilion 500 je snadno
upgradovatelný univerzální počítač,
který se bude rozšiřovat s vašimi
rostoucími potřebami. S čistým a
moderním stylem se krásně
přizpůsobí, ať ho dáte kamkoli. Našli
jste svůj ideální počítač – s rychlými
procesory, silnou grafikou a větším
úložným prostorem.

Společnost HP doporučuje systém Windows.
Všestranně perfektní.
HP Pavilion 500 je prostorově úsporným doplňkem každé místnosti. Díky skvělému vzhledu, výbornému
zvuku a snadnému sdílení je plnění každodenních úkolů na tomto počítači skutečnou zábavou.
Osvědčený a výkonný.
Vyberte si nejnovější procesory Intel nebo AMD a zpracovávejte více programů najednou – včetně
oblíbených her, HD1 videí a softwaru pro úpravu fotografií.
Ideální pro každodenní práci.
Uspokojí vaše technologické potřeby u dnešních i budoucích kreativních projektů. HP Pavilion 500 se
přizpůsobí vašim potřebám.
HP Connected Music.
Aplikace HP Connected Music nabízí přístup k různým zdrojům hudby z jednoho místa. Poslouchejte
rozhlasové stanice a vysílání z celého světa pomocí TuneIn Radio a integrujte svou hudební knihovnu a
přední hudební služby do jedné, jedinečné aplikace.2

K zobrazení obrazu HD je třeba obsah ve vysokém rozlišení (HD). 2 Dostupnost funkcí se liší podle země. Služby vysílání datových proudů mohou vyžadovat předplatné. Nemusí být kompatibilní se všemi hudebními
soubory. Není kompatibilní se skladbami DRM. Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky). Volitelné prvky se prodávají samostatně nebo jako doplňky.
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Společnost HP doporučuje systém Windows.

Operační systém

Windows 8.1 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-4790S s grafickou kartou Intel HD 4600 (3,2 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i7

Čipová sada

Intel H87

Paměť

8 GB DDR3 (1 x 8 GB); Slotů celkem: 2 sloty DIMM

Ukládání informací

Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min; 16 GB; Modul mezipaměti flash slouží ke zrychlení reakcí systému a nelze ho využívat jako další úložnou kapacitu.
Nelze ho vyjmout a není přístupný pro uživatele.; Zapisovací jednotka DVD SATA
Dropbox

Monitor

Monitory LCD se prodávají samostatně. Další informace naleznete na stránce www.hp.com/eur/home-monitors.

Síťové rozhraní

Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000

Video

Integrováno: Intel HD Graphics 4600
Samostatná: Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 745 (4 GB vyhrazené paměti ddr3), S hardwarovou akcelerací pro úpravy videa (k použití
některých funkcí je vyžadován podporovaný software pro úpravy videa)., 1 port DVI; 1 port HDMI; 1 port DisplayPort

Zvuk

Zvuk DTS; High Definition Audio 5.1

Dodané příslušenství

Klávesnice USB; Optická myš USB

Porty

2 porty USB 2.0; 4 porty USB 3.0; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pro mikrofon; 1 slot PCIe x1; 1 slot PCIe x16; 1 minikarta; Čtečka
paměťových karet 7 v 1; Pozice externích jednotek: Jedna obsazená; Pozice interních jednotek: Jedna obsazená

Napájení

Napájecí adaptér 180 W (AC)

Aplikace HP

HP Connected Music; HP Connected Photo

Software

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

Servis a podpora

Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu.; McAfee LiveSafe™; HP
SimplePass 1

Další informace

P/N: N7Q53EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894124784

Hmotnost

6,86 kg; Balení: 9,36 kg

Rozměry

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

Země původu

Vyrobeno ve České republice

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější
informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je vyžadováno přihlášení
k odběru.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Náhlavní
souprava HP
H2800
(purpurová)
F6J06AA

Bezdrátová myš
HP X3300 (šedá)
H4N93AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM917E

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky
na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito produkty a službami. Ze žádných
zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu. V některých vydáních systému Windows 8 nemusí být dostupné všechny funkce. Aby byla funkčnost systému Windows 8 plně využita, mohou systémy
vyžadovat upgradovaný nebo samostatně zakoupený hardware. Viz http://www.microsoft.com/windows. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích
systému Windows 8.1. Aby mohla být funkčnost systému Windows 8.1 plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného
hardwaru, ovladačů nebo softwaru. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ. Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti
Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou
ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem jejich příslušných vlastníků.

