Záznamový list

HP Pavilion Desktop 510-p130nc
Je späť a je ešte odvážnejší.
Kým ostatné vežové počítače stáli na mieste, spoločnosť HP priniesla do tejto kategórie revolúciu. Či už je to vďaka jeho
pútavému dizajnu, menším rozmerom alebo vysokému výkonu a spoľahlivosti, tento počítač HP Pavilion je to najlepšie,
čo sa udialo v kategórii vežových počítačov za posledných vyše 20 rokov.

Zachovanie svojej tváre

Zbavte sa nudnej sivej skrinky – tento
stolný počítač je nabitý štýlom.
Prineste revolúciu do svojho
pracovného priestoru s
prepracovaným počítačom HP
Pavilion.
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Výkon, s ktorým sa treba pochváliť

Vďaka až 3 TB úložného priestoru,
pokročilej grafike a podpore viacerých
displejov vyniká hardvér v tejto veži aj
nad všetkými ostatnými až do
podrobností.1

Vytvorený na výdrž

Ak hľadáte stolný počítač, ktorý vás
nesklame, môžete sa spoľahnúť na
spoločnosť HP. Každá naša veža
podstúpila viac ako 100 testov, aby
mohla zaručiť spoľahlivosť a dôveru.

V prípade pevných diskov sa počíta: 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Pre softvér na obnovenie systému je vyhradených až 30 GB miesta na pevnom disku.
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HP Pavilion Desktop 510-p130nc

Špecifikácie
Výkon

Operačný systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i3-6100T (3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i3 6. generácie
Čipová sada
Intel H170
Pamäť
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Celkový počet zásuviek: 2 DIMM
Ukladacie zariadenia
1 TB 7200 ot./min. SATA
Napaľovačka SuperMulti DVD s ultratenkým podávačom
Úložisko Dropbox1
Grafika
Diskrétne: AMD Radeon™ R7 450 (2 GB vyhradenej pamäte GDDR5);
Zvuk
DTS Studio Sound™
Popis displeja
Monitory LCD sa predávajú samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.hp.com/eur/home-monitors.
Napájanie
180 W sieťový adaptér
_

Konektivita

Sieťové rozhranie
Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000
Bezdrôtové pripojenie
Kombinovaný modul 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) a Bluetooth® 4.2 M.2
Porty
4 porty USB 2.0
2 porty USB 3.0
1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
1 zvukový vstup
1 zvukový výstup
1 vstup pre mikrofón
1 port PCIe x16; 1 pozícia M.2
Čítačka pamäťových kariet 3 v 1
Externé šachty na mechaniky: Jeden obsadený
Interné šachty na mechaniky: Jeden obsadený
Videokonektory
1x port DVI; 1 port HDMI; 1x DisplayPort

Dizajn

Farba produktu
Biela
_

Softvér

Aplikácie HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Softvér
1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft® Office 365
Služby a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2
_

Ďalšie informácie

Katalógové číslo
P/N: Y4K71EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780565506
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
Hmotnosť
5,7 kg; Balené: 7,29 kg
Rozmery
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Balené: 49 x 23,5 x 41,4 cm
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.
Dodávané príslušenstvo
Hrací kupón AMD
Biela klávesnica USB
Optická myš USB

Kompatibilné príslušenstvo*

Služby v rámci záruky*

* Nie je súčasťou dodávky.
HP HD 4310
Webcam
H2W19AA

Systém
reproduktorov
HP 2.0 Black
S5000
K7S75AA

Čierne káblové
slúchadlá HP
H3100
T3U77AA

3 roky, vyzdvihnutie
a vrátenie
UM917E
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