Specifikace

HP Pavilion Desktop
550-138nc
Je zpět a silnější než kdy dříve.
I když ostatní počítače typu tower
zůstaly beze změny, společnost HP do
této kategorie přinesla revoluci. Tento
počítač HP Pavilion je to nejlepší, co se
s počítači typu tower v posledních 20
letech odehrálo – od kouzelného
výkonu a spolehlivosti až ke stylovému
přepracování.

Udržování jednotného vzhledu
Tento stolní počítač je plný elegance. Dodejte svému pracovnímu prostoru revolučně nový vzhled s
přepracovaným počítačem HP Pavilion.
Výkon, který stojí za chlubení
S až 3 TB úložiště, volitelnou grafikou a podporou až dvou displejů obstojí hardware, který je součástí
tohoto počítače typu tower, i v nejpřísnějších kontrolách.1
Důvěryhodný vůdce
Desítky let zkušeností nás naučily, že nic není důležitější než důvěra. Naše přísná sada testů hardwaru
pomáhá zajistit, že vždy získáte spolehlivost, která je prokázaná.

Funkce:
● Systém Windows 10 Home přichází. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows
– a ještě lépe.3
● Přidejte druhý monitor pro poutavější hraní her. Se dvěma monitory můžete zvýšit svou produktivitu,
zlepšit herní zážitky nebo usnadnit zpracovávání více úloh najednou.
● Snadné připojení k zobrazovacím zařízením, tiskárnám, zařízením a dalším jednotkám.
● Sledujte filmy na discích DVD4 pomocí volitelné, integrované optické jednotky – nebo zapisujte na vlastní
média.

V případě pevných disků 1 TB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB místa na pevném disku je rezervováno pro software na obnovu systému. 2 Neomezený přístup k portfoliu Universal
Music na 12 měsíců zdarma. Je zapotřebí přístup k internetu. 3 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou
vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány
poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ. 4 Skutečná rychlost se může lišit. Nekopírujte materiály
chráněné autorskými právy.
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Operační systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Čtyřjádrový procesor AMD A10-8750 APU s grafickou kartou Radeon™ R7 (3,6 GHz, až 4 GHz, 4 MB mezipaměti)
Rodina procesorů: Čtyřjádrový procesor AMD řady A

Čipová sada

AMD FCH A78

Paměť

8 GB DDR3 (2 x 4 GB); Slotů celkem: 2 sloty DIMM

Ukládání informací

Disk SATA SSD 128 GB; Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min; Zapisovací jednotka DVD SATA
Dropbox1

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: Grafická karta AMD Radeon R7
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. Podrobnější informace najdete na stránce www.nvidia.com.), 1 port DVI; 1
port HDMI; 1 port DisplayPort

Zvuk

B&O PLAY

Dodané příslušenství

Bílá klávesnice USB; Optická myš USB

Porty

4 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; Jedna volná

Napájení

Napájecí adaptér 180 W (AC)

Software

Evernote

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™ 2

Další informace

P/N: T1H04EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894801982

Hmotnost

7,15 kg; Balení: 9,7 kg

Rozměry

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

Barva produktu

Stříbrná Natural silver

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

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.

25 GB volného online úložiště po dobu 6 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 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.

Bezdrátová myš
HP X3000,
červánkově
červená
N4G65AA

Klávesnice HP
Wireless Elite v2
Keyboard
QB467AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM917E

© Copyright 2015. 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 a ani za opomenutí vyskytující se v tomto
dokumentu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou
vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická
aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Podrobnosti naleznete na
stránce 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.

