גיליון נתונים

HP Pavilion Desktop 510-p178nj
תמיכה ותעוזה רבות מתמיד.
בזמן שמארזים ניצבים אחרים עמדו במקום HP ,ניערה את הקטגוריה הזאת .החל מהעיצוב שתופס את העין וטביעת רגל קטנה יותר ועד
לביצועים מלאים ואמינות  HP Pavilion -זה הדבר הכי טוב שקרה למחשבים ניצבים במשך למעלה מ 20 -שנה.

מראה שמור

עזוב את התיבה האפורה המשעממת -
מחשב שולחני זה מגיע עם הרבה סגנון.
עשה מהפכה במרחב העבודה שלך עם HP
 Pavilionבעיצוב המחודש.

ביצועים שניתן להתפאר בהם

שטח אחסון של עד  3טרהבייט ,גרפיקה
מתקדמת ותמיכה בתצוגות מרובות -
מאפשרים לחומרה שארזנו במחשב ניצב זה
לעמוד בדרישות הקפדניות ביותר1.

בנוי להאריך ימים

כאשר אתה מחפש מחשב שולחני שלא מוכן
להפסיק לעבוד HP ,עונה על צרכיך .אנחנו
מעבירים כל מארז למעלה מ -100בדיקות,
המבטיחות את האמינות המהימנה שלו.

 1עבור כוננים קשיחים 1 = TB ,טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30 GBמנפח הכונן הקשיח שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
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מפרט

ביצועים

מערכת הפעלה
FreeDOS 2.0
מעבד
מעבד  ,2.8 GHz) Intel® Core™ i7-6700Tעד  ,3.6 GHzמטמון של  4 ,8 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 6
ערכת שבבים
Intel H170
זיכרון
זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח  ;(8 GB x 1) 8 GBמספר חריצים כולל 2 :רכיבי DIMM
אחסון
 SATAשל  7,200 ,1 TBסל"ד
צורב Ultra Slim-tray SuperMulti DVD
גרפיקה
משולב :כרטיס גרפי ;Intel® HD Graphics 530
שמע
שמע ™DTS Studio Sound
תיאור תצוגה
מסכי  LCDלרכישה בנפרד .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.hp.com/eur/home-monitors
מתח
מתאם מתח  ACשל  180וואט
_

עיצוב

צבע מוצר
כסף

_

תוכנה

_

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: Y1E41EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190780851029
משקל
 5.7ק"ג; ארוז 7.29 :ק"ג
ממדים
 31.5 x 16.3 x 30.7ס"מ; ארוז 41.4 x 23.5 x 49 :ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת למשך שנה על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה; באפשרותך להרחיב את כיסוי
האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה אל משווק  HPשלך.
אביזרים כלולים
מקלדת  USBבשחור
עכבר אופטי USB

קישוריות

ממשק רשת
רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת
קישוריות אלחוט
 (1x1) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.2 M.2-משולב
יציאות
 4יציאות USB 2.0
 2יציאות USB 3.0
יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
כניסת שמע
יציאת שמע
כניסת מיקרופון
יציאת 1 M.2 ;PCIe x16
קורא כרטיס זיכרון  3ב1-
מפרצים לכוננים חיצוניים :יציאה אחת בשימוש
מפרצים לכוננים פנימיים :יציאה אחת בשימוש
מחברי וידאו
יציאת  ;VGAיציאת HDMI

שירותים במסגרת האחריות*

אביזרים תואמים*
* לא כלול.
מצלמת אינטרנט
HP HD4310
Webcam
H2W19AA

מערכת רמקולים
HP 2.0 S5000
בשחור
K7S75AA

אוזניות קוויות HP
 H3100בשחור
T3U77AA

איסוף והחזרה למשך
שלוש שנים
U4812E

 © Copyright 2016 HP 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 או הגרסאות של
 .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין
זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
ספטמבר 2016

