Podatkovni list

HP Pavilion Desktop
550-103ny
Prenovljen in izpopolnjen.
Medtem ko so drugi stolpi mirovali, je
družba HP povsem spremenila to
kategorijo. Ta računalnik HP Pavilion,
ki ponuja večjo zmogljivost,
zanesljivost in prenovljeno elegantno
obliko, je najboljše, kar se je v več kot
20 letih zgodilo računalnikom v obliki
stolpa.

Vedno lep videz
Temu namiznemu računalniku je slog dodan že med izdelavo. Popolnoma spremenite svoj delovni prostor
s preoblikovanim računalnikom HP Pavilion.
Delovanje, s katerim se lahko pohvalite
Do 3 TB pomnilnika, dodatna grafika in podpora za največ 2 zaslona omogočajo, da strojna oprema, ki smo
jo vgradili v ta stolp, vzdrži tudi ob največjih obremenitvah.1
Zaupanja vreden vodja
Skozi več desetletij izkušenj smo se naučili, da ni nič pomembnejšega od zaupanja. Naši zahtevni preizkusi
strojne opreme zagotavljajo, da vam je vedno na voljo dokazano zanesljiva naprava.
Posebnosti:
● Dodajte drugi zaslon za boljšo računalniško izkušnjo. Z dvema monitorjema lahko povečate svojo
produktivnost, izboljšate izkušnjo igranja iger ali pa preprosto poenostavite opravljanje več nalog hkrati.
● Brez težav vzpostavljajte povezave z zasloni, tiskalniki, napravami in drugim.
● Glejte filme na DVD-jih5 ali zapisujte lastne nosilce z dodatnim integriranim optičnim pogonom.
● HP skupaj z B&O Play zagotavlja bogato in pristno zvočno izkušnjo, ki vas tako globoko ponese v glasbo
in zabavo, da ju lahko občutite. Nikar samo ne poslušajte … pustite, da vas HP z B&O Play prevzame.

Za trde diske, 1 TB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana zmogljivost je manjša. Do 30 GB trdega diska je rezerviranega za programsko opremo, namenjeno obnovitvi sistema. 4 Dejanske hitrosti se lahko razlikujejo.
Ne kopirajte gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami.
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Operacijski sistem

FreeDOS 2.0

Procesor

Intel® Core™ i5-6400 z grafično kartico Intel® HD 530 (2,7 GHz, do 3,3 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5

Nabor vezij

Intel H110

Pomnilnik

8 GB DDR3L (1 x 8 GB); Skupno število rež: 2 DIMM

Shranjevanje

1 TB 7200 obr./min SATA; Tanek zapisovalnik SuperMulti DVD

Prikaz

Zasloni LCD so naprodaj posebej. Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.hp.com/eur/home-monitors.

Omrežni vmesnik

Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Brezžična povezljivost

Kombinirani priključek 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) in Bluetooth® 4.0

Video

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD 530
Ločeno: AMD Radeon R9 370 (2 GB namenskega pomnilnika GDDR5), Z AMD App Acceleration, 2 vrata DVI; 1 HDMI; 1x DisplayPort

Zvok

B&O PLAY

Priloženi pripomočki

Bela brezžična tipkovnica; Brezžična optična miška

Vrata

2 vrat USB 2.0, 4 vrata USB 3.0, 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 vhod za mikrofon; 1 kartica PCIe x1; 1 kartica PCIe x16; 1 kartica MiniCard;
Bralnik pomnilniških kartic 7-v-1; Zunanja ležišča za pogone: En zaseden; Notranja ležišča za pogone: En zaseden; En razpoložljiv

Napajanje

300-vatni napajalnik za izmenično napetost

Dodatne informacije

Št. dela: P3H14EA #BED
Koda UPC/EAN: 889894722119

Teža

7,15 kg; Pakirano: 9,7 kg

Mere

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

Barva izdelka

Kovinsko srebrna

Država izvora

Izdelano na Češkem

Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se
obrnite na prodajalca HP.

Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

HP X3000 Sunset
Red Wireless
Mouse
N4G65AA

HP Wireless Elite
v2 Keyboard
QB467AA

3-letni prevzem
in vračilo
U4819E
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