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En perfekt kombination
HP Pavilion 500 kan let og praktisk
udvides, hvilket gør den til en alsidig
computer, som imødekommer dine
stadigt stigende behov. Det
strømlinede, moderne design gør, at
den passer lige ind, uanset hvor du
stiller den. De hurtige processorer
samt den flotte grafik og ekstra
lagerplads gør den til den ideelle pc.

HP anbefaler Windows.
Den perfekte universalløsning
Gør ethvert rum fuldendt, og få samtidigt mere plads med HP Pavilion 500. Med denne pc's flotte
udseende og fantastiske lyd gøres de daglige opgaver underholdende.
Afprøvet og kraftfuld.
Vælg de nyeste Intel- eller AMD-processorer, og multitask med flere programmer—herunder dine
foretrukne fordybende spil, HD1-videoer og fotoredigeringssoftware.
Ideel til daglig brug.
Få opfyldt dine teknologibehov nu og på fremtidige kreative projekter. Med HP Pavilion 500 kan du tilpasse
dine vigtige funktioner undervejs.
HP Connected Music.
Du kan få adgang til flere musikkilder fra ét sted med HP Connected Music. Lyt til radiostationer og
udsendelser fra hele verden med TuneIn Radio og du kan samle dit musikbibliotek og førende
musiktjenester i en enkelt unik applikation.2

Der kræves HD-indhold (High Definition) for at kunne se billeder i HD-opløsning. 2 Tilgængelige funktioner varierer fra land til land. Streaming-tjenester kræver muligvis et betalt abonnement. Er muligvis ikke kompatibel
med alle musikfiler. Ikke kompatibel med DRM-spor. Internetadgang kræves og medfølger ikke. Valgfrie funktioner sælges separat eller som tilbehør.
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HP anbefaler Windows.

Operativsystem

Windows 8.1 64

Processor

AMD Quad-Core A8-6500 APU med Radeon HD 8570D-grafikkort (3,5 GHz, 4 MB cache);
Processorfamilie: AMD Quad-Core-processor i A-serien

Chipsæt

AMD A78 FCH

Hukommelse

8 GB DDR3 (1 x 8 GB); Slots i alt: 2 DIMM

Harddiskplads

1 TB 7200 rpm SATA SSHD; 16 GB; Flash-cachemodulet er udviklet til at fremskynde systemresponsens oplevelse, og det anvendes ikke som
ekstra lagerkapacitet. Brugeren kan hverken fjerne det eller få adgang til det.; DVD SATA-brænder
Dropbox

Skærm

LCD-skærme sælges separat. Se flere oplysninger på www.hp.com/eur/home-monitors.

Netværksinterface

Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådløs forbindelse

802.11b/g/n (1x1)

Video

Indbygget: AMD Radeon HD 8570D-grafikkort
Diskret: AMD Radeon R7 240 (2 GB DDR3 dedikeret), Med AMD App Acceleration, 1 DVI; 1 HDMI

Lyd

DTS Audio; High Definition Audio 5.1

Inkluderet tilbehør

USB-tastatur; Optisk USB-mus

Porte

4 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 7-i-1-hukommelseskortlæser; Eksterne
drevbåse: Et optaget; Interne drevbåse: Et optaget

Strømforsyning

180 W vekselstrømsadapter

HP-apps

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

Software

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

Service og support

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™; HP SimplePass 1

Yderligere oplysninger

P/N: L6H95EA #UUW
UPC/EAN code: 889894115553

Vægt

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

Oprindelsesland

Fremstillet i Tjekkiet

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år;
der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.
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McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)

Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

HP H2800 lilla
headset
F6J06AA

HP X3300 trådløs
mus (grå)
H4N93AA

3 års afhentning
og returnering
U4812E
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