Záznamový list

HP Pavilion Desktop PC
500-529nc
Perfektné umiestnenie.
Vďaka dobrým možnostiam rozšírenia
je počítač HP Pavilion 500
univerzálnym počítačom, ktorý bude
rásť spolu s vašimi potrebami. Vďaka
čistému a modernému štýlu
bezproblémovo zapadne na každom
mieste. Vďaka rýchlym procesorom,
výkonnej grafickej karte a veľkému
úložnému priestoru získate ideálny
počítač.

Všestranný a dokonalý.
HP Pavilion 500 zapadne do každej miestnosti a súčasne ušetrí miesto. Tento počítač dobre vyzerá, má
skvelý zvuk a umožňuje jednoduché zdieľanie dokumentov, čím pomáha spríjemňovať vykonávanie
každodenných úloh.
Overený a výkonný.
Zvoľte si najnovšie procesory Intel alebo AMD a pracujte súčasne s viacerými programami – vrátane
obľúbených strhujúcich hier, videí v HD kvalite1 a softvéru na úpravu fotografií.
Ideálny pre každodennú prácu na počítači.
Zoznámte sa s technológiami, ktoré využijete pri svojich kreatívnych projektoch v budúcnosti. HP Pavilion
500 umožňuje prispôsobiť všetky nevyhnutné nastavenia počas práce.
HP Connected Music.
Prístup k viacerým zdrojom hudby z jedného miesta so službou HP Connected Music. Počúvajte rozhlasové
stanice a vysielanie z celého sveta so službou TuneIn Radio a spojte svoju hudobnú knižnicu a popredné
hudobné služby v jedinej jedinečnej aplikácii.2

Na zobrazenie obrázkov vo vysokom rozlíšení sa požaduje obsah vo vysokom rozlíšení (HD). 2 Dostupnosť funkcií sa líši v závislosti od krajiny. Služby pre streamovanie údajov si môžu vyžadovať spoplatnené predplatné.
Nemusí byť kompatibilné so všetkými hudobnými súbormi. Nie je kompatibilné so zvukovými stopami DRM. Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou dodávky. Voliteľné možnosti predávané samostatne
alebo ako ďalšie príslušenstvo.
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Operačný systém

Windows 8.1 64
Upgrade na Windows 10 Home1

Procesor

Štvorjadrový procesor AMD A8-7600 APU s grafikou Radeon R7 (3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB)
Skupina procesora: Štvorjadrový procesor AMD radu A

Čipová sada

AMD A78 FCH

Pamäť

8 GB DDR3 (1 x 8 GB); Celkový počet zásuviek: 2 DIMM

Ukladacie zariadenia

1 TB 7200 ot./min. SATA; 16 GB; Vyrovnávacia pamäť flash je navrhnutá na akceleráciu odozvy systému, a nie na používanie ako dodatočnej
úložnej kapacity. Nedá sa odstrániť a nie je dostupná pre používateľa.; Napaľovačka diskov DVD s konektorom SATA
Úložisko Dropbox2

Obrazovka

Monitory LCD sa predávajú samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/eur/home-monitors.

Sieťové rozhranie

Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000

Video

Integrovaný: Grafická karta AMD Radeon HD 8570D
Diskrétne: Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 745 (vyhradená pamäť ddr3 4 GB), S hardvérovou akceleráciou úprav videa (Niektoré funkcie
vyžadujú podporovaný videosoftvér.), 1x port DVI; 1 port HDMI; 1x DisplayPort

Zvuk

Technológia DTS Audio; Zvuk s vysokým rozlíšením 5.1

Dodávané príslušenstvo

Klávesnica USB; Optická myš USB

Porty

4x port USB 2.0; 4x port USB 3.0; 1x zvukový vstup; 1x zvukový výstup; 1x vstup na mikrofón; 1x PCIe x1; 1x PCIe x16; 1x MiniCard; Čítačka
pamäťových kariet 7 v 1; Externé šachty na mechaniky: Jeden obsadený; Interné šachty na mechaniky: Jeden obsadený

Napájanie

180 W sieťový adaptér

Aplikácie HP

HP Connected Music; HP Connected Photo

Softvér

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

Služby a podpora

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant); Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™; HP
SimplePass 3

Ďalšie informácie

P/N: N7Q54EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894124791

Hmotnosť

6,86 kg; Balené: 9,36 kg

Rozmery

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

Krajina pôvodu

Vyrobené v Českej Republike

Záruka

2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3
roky; ďalšie informácie získate od predajcu spoločnosti HP.

Niektoré funkcie, ako napríklad hlasová asistentka Cortana, funkcie inking a Continuum, vyžadujú modernejší hardvér. Ďalšie informácie nájdete na www.hp.com/go/windows10upgrade a
windows.com/windows10upgrade 2 25 GB online úložisko zdarma na šesť mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na webovej stránke
www.dropbox.com. Vyžadujú sa internetové služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. 3 Bezplatná 30-dňová skúšobná verzia programu McAfee LiveSafe (vyžaduje sa prístup na internet. Zahŕňa prvých 30 dní. Na získanie
následných priebežných aktualizácií sa vyžaduje predplatné.)
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Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

Purpurová
náhlavná súprava
HP H2800
F6J06AA

HP X3300 (Gray)
Wireless Mouse
H4N93AA

3 roky,
vyzdvihnutie a
vrátenie
UM917E

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami,
ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo
vydavateľské chyby alebo vynechané informácie. Niektoré funkcie nie sú v niektorých vydaniach systému Windows 8 k dispozícii. Na úplné využitie funkcií operačného
systému Windows 8 môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na stránke
http://www.microsoft.com/windows/. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach Windows 8.1. Na úplné využitie funkcií operačného systému Windows 8.1
môžu tieto systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com. Microsoft,
Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť
Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je
registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

