Taulukot

HP Pavilion Desktop
550-116no
Rohkea paluu
Muut tornit ovat jämähtäneet
paikalleen – HP on mullistanut koko
laiteluokan. Kovan suorituskyvyn,
luotettavuuden ja tyylikkään designin
ansiosta HP Pavilion on parasta, mitä
tornitietokoneille on tapahtunut yli 20
vuoteen.

Ulkonäkö kohdallaan
Tämä pöytätietokone on tyyliä sisältä ja ulkoa. Mullista työtilasi uudistetulla HP Pavilion -tietokoneella.

Suorituskykyä, jolla kehtaa kehuskella
Tornitietokoneeseen pakkaamamme laitteisto sisältää 3 Tt tallennustilaa, valinnaisen näytönohjaimen ja
tuen kahdelle näytölle, joten se kestää kriittisintäkin tarkastelua.1
Luotettu markkinajohtaja
Vuosikymmenten kokemus on opettanut, ettei mikään ole tärkeämpää kuin luotettavuus. Laitteistolle
tehdyt tiukat testaukset takaavat, että saat aina todistetusti luotettavat laitteet.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.2

Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee hienoa työtä huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.3
● Lisää toinen näyttö ja nauti todentuntuisemmasta tietokoneen käyttökokemuksesta. Kahdella näytöllä
voit lisätä tuottavuutta, parantaa pelikokemustasi tai vain helpottaa useiden tehtävien samanaikaista
suorittamista.
● Muun muassa näyttöihin, tulostimiin ja laitteisiin yhdistäminen on vaivatonta.
● Katso DVD-elokuvia4 käyttämällä valinnaista, laitteeseen sisältyvää optista asemaa tai tallenna
DVD-levylle omaa materiaaliasi.

Kiintolevyasemissa Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 30 Gt kiintolevytilasta on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön. 2 Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy
Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys. 3 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien,
ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan
maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 4 Todellinen nopeus saattaa vaihdella. Älä kopioi
tekijänoikeudella suojattua materiaalia.
1

Taulukot

HP Pavilion Desktop
550-116no

Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Neliytiminen AMD A8-8650 APU -suoritin (3,2 GHz, jopa 3,8 GHz, 4 Mt:n välimuisti) ja Radeon™ R7 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: A-sarjan neliytiminen AMD-suoritin

Piirisarja

AMD A78 FCH

Muisti

8 Gt:n DDR3 (2 x 4 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 DIMM

Tallennustuotteet

yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min); Kirjoittava SATA-DVD-asema
Dropbox1

Näyttö

Nestekidenäytöt on hankittava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta www.hp.com/eur/home-monitors.

Verkkoliittymä

Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000

Langaton yhteys

802.11b/g/n (1×1)

Näytönohjain

Integroitu: AMD Radeon R7 -grafiikkasuoritin
AMD App Acceleration -kiihdytys, VGA-portti; HDMI-liitäntä

Ääni

B&O PLAY

Mukana toimitettavat lisävarusteet

USB-näppäimistö, valkoinen; Optinen USB-hiiri

Portit

4 USB 2.0 -porttia; 4 USB 3.0 -porttia; 1 äänilinjatulo; 1 äänilähtö; 1 mikrofonitulo; PCIe x1 -paikka; PCIe x16 -paikka; 1 MiniCard; Seitsemää eri
korttityyppiä tukeva muistikortinlukija; Ulkoiset massamuistipaikat: Yksi käytössä; Sisäiset asemapaikat: Yksi käytössä

Virtalaitteet

180 W:n verkkolaite

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

Evernote; Netflix

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™ 2

Lisätiedot

P/N: L6W84EA #UUW
UPC/EAN code: 889894601797

Paino

7,15 kg; Pakattu: 9,7 kg

Mitat

37,8×16,5×36,4 cm; Pakattu: 49,6 x 24 x 52 cm

Tuotteen väri

Auringonlaskunpunainen

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Valmistusmaa

Valmistettu Tšekin tasavallassa

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen;
lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP:n
auringonlaskunp
unainen langaton
X3000-hiiri
N4G65AA

HP:n langaton
Elite v2
-näppäimistö
QB467AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
U4812E
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