גיליון נתונים

HP Pavilion Desktop PC
בגודל המושלם.
 ,HP Pavilion 500הכולל אפשרויות הרחבה
נוחות ,הוא המחשב הרב-תכליתי שיתאים
את עצמו לצרכים ההולכים וגדלים שלך.
הודות לסגנון המודרני והנקי שלו ,הוא
ישתלב בצורה חלקה בכל מקום .מעבדים
מהירים ,גרפיקה חזקה ושטח אחסון גדול
יותר הופכים אותו למחשב האידיאלי עבורך.

ההתאמה המושלמת הכוללת.

קבל תוספת מושלמת לכל חדר וחסוך מקום בו זמנית עם  .HP Pavilion 500החל ממראה מצוין ,עד צליל מעולה ושיתוף קל,
מחשב זה הופך את המשימות היומיומיות למהנות.
בעל ניסיון מוכח ועוצמתי.

בחר את מעבדי  Intelאו  AMDהמתקדמים ביותר ופעל בריבוי משימות עם יותר תוכניות  -כולל המשחקים הממכרים
האהובים עליך ,סרטי וידאו ב 1HD-ותוכנות לעריכת צילומים.
אידיאלי עבור מיחשוב יומיומי.

ספק את דרישות הטכנולוגיה שלך כעת ,ובפרוייקטים יצירתיים בעתיד HP Pavilion 500 .מאפשר לך להתאים אישית את
הצרכים החיוניים עבורך תוך כדי תנועה.
.HP Connected Music

קבל גישה למקורות מוסיקה מרובים ממיקום אחד בעזרת  .HP Connected Musicהאזן לתחנות ולשידורי רדיו בכל רחבי
העולם עם רדיו  TuneInושלב את ספריית המוסיקה ואת שירותי המוסיקה המובילים ביישום אחד ,ייחודי2.

] [1דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה 2 .זמינות המאפיינים משתנה בהתאם למדינה/אזור .שירותי הזרמה עשויים לדרוש מנוי בתשלום .ייתכן כי לא תהיה התאמה לכל קובצי המוסיקה .אינו תואם לרצועות  .DRMגישה
לאינטרנט נדרשת ואינה כלולה .מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרחבות.
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HP Pavilion Desktop PC

מערכת הפעלה

Windows 8.1 64

ערכת שבבים

Intel H87

אחסון

 SATAשל  7,200 ,1 TBסל"ד; צורב DVD SATA
Dropbox2

מעבד  Intel® Core™ i5-4460עם כרטיס גרפי  ,3.2 GHz) Intel HD Graphics 4600מטמון של  4 ,6 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ i5

מעבד

זיכרון  DDR3של  ;(8 GB x 1) 8 GBמספר חריצים כולל 2 :רכיבי DIMM

זיכרון

מסכי  LCDלרכישה בנפרד .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.hp.com/eur/home-monitors

תצוגה

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת

ממשק רשת

(1x1) 802.11b/g/n

קישוריות אלחוט

משולב :כרטיס גרפי Intel HD Graphics 4600
בדיד) NVIDIA GeForce GTX 745 :זיכרון  ddr3ייעודי של  ,(4 GBעם האצת חומרה לעריכה וידאו )להתנסות במאפיינים מסוימים נדרשת תוכנת וידאו נתמכת ,(.יציאת
 ;DVIיציאת  ;HDMIיציאת DisplayPort

וידיאו

שמע  ;DTS Audioשמע High Definition Audio 5.1

קול

מקלדת אלחוטית; עכבר אופטי אלחוטי

אביזרים כלולים

 2יציאות  4 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0כניסת שמע; יציאת שמע; כניסת מיקרופון; יציאת  ;PCIe x1יציאת  ;PCIe x16כרטיס  ;MiniCardקורא כרטיס זיכרון  7ב;1-
מפרצים לכוננים חיצוניים :יציאה אחת בשימוש; מפרצים לכוננים פנימיים :יציאה אחת בשימוש

יציאות

מתאם מתח  ACשל  180וואט

מתח

יישומי HP

HP Connected Photo ;HP Connected Music

תמיכה ושירות

שמור על פעולה מיטבית של המחשב בעזרת HP SimplePass ;McAfee LiveSafe™ ;www.hp.eu/supportassistant HP Support Assistant

 ;AccuWeatherיישום  ;Cyberlink PowerBackup ;CyberLink Media Suite ;AVerMediaשמע 7-Zip ;TripAdvisor ;Skype ;DTS Sound+; Foxit PhantomPDF

תוכנה

מידע נוסף

3

P/N: N7R15EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894367235
 6.86ק"ג; ארוז 9.36 :ק"ג

משקל

 36.8 x 17.6 x 38.5ס"מ; ארוז x 24 x 52 x 49,6 :ס"מ

ממדים

מיוצר ברפובליקה הצ'כית

מדינת מקור

אחריות מוגבלת ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;

אחריות

 2שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך שישה חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 3 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

אוזניות סגולות HP H2800
F6J06AA

עכבר אלחוטי ) HP X3300 Wireless Mouseאפור(
H4N93AA

 © Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה
בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או
השמטות במסמך זה .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 8כדי להפיק את המרב מהפונקציונליות של  ,Windows 8יידרשו רכיבי חומרה משודרגים ו/או רכיבי חומרה לרכישה
בנפרד .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת  .http://www.microsoft.com/windows/לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 8.1ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן
ו/או תוכנה משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windows 8.1במלואה .בקר בכתובת  ,Windows ,http://www.microsoft.com. Microsoftוהסמל של  Windowsהם
סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של  Bluetooth .Microsoft Corporationהוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  Hewlett-Packard Companyבמסגרת רישיון Intel .וCore-
הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים ENERGY STAR .הוא סימן רשום בבעלות ממשלת ארה"ב .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם
השונים בהתאמה.
אוגוסט 2015

