Datablad

HP Pavilion Desktop 560-p002no
Den är tillbaka och kraftfullare än någonsin.
Medan andra stationära datorer har stått stilla, har HP revolutionerat kategorin. Från förstärkta prestanda och
tillförlitlighet, till dess stilfulla nya design, är denna HP Pavilion det bästa som har hänt stationära datorer på över 20 år.

Hålla skenet uppe

Den här stationära datorn är fylld
med stil. Med den omdesignade HP
Pavilion kan du revolutionera din
arbetsyta.

Prestanda som är värda att skryta
om
Med upp till 3 TB lagringsutrymme,
grafik som tillval, och stöd för 2
skärmar, kan maskinvaran som vi
utrustade den här stationära datorn
med klara även den mest ingående
granskning.1

En pålitlig ledare

Årtionden av erfarenhet har lärt oss
att det finns ingenting som är
viktigare än förtroende. Vår rigorösa
uppsättning av maskinvarutester
säkerställer att du alltid får beprövad
tillförlitlighet.

HP Lounge, kom närmare dina
favoritartister

Med obegränsad åtkomst till musik
och exklusivt material för HPs kunder
slipper du söka – du får det
levererat.17

För hårddiskar, TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 30 GB av hårddisken är reserverad för programvara för systemåterställning. 17 Obegränsad tillgång till Universal
Music-portföljen i 12 månader, utan kostnad för HPs kunder. Internetåtkomst krävs.
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HP Pavilion Desktop 560-p002no

Specifikationer
Prestanda

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz, upp till 4 GHz, 8 MB cache, 4 kärnor)
Processorfamilj: 6:e generationens Intel® Core™ i7-processor
Kretsar
Intel H170
Minne
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Totalt antal platser: 2 DIMM
Informationslagring
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB SATA SSD
Ultra Slim-fack, SuperMulti-dvd-brännare
Dropbox1
Grafik
Separat: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB GDDR5 dedikerat); Med NVIDIA®
Pascal™-arkitektur
Ljud
DTS Studio Sound™
Bildskärmsbeskrivning
LCD-skärmar säljs separat. Mer information finns på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strömförsörjning
300 W nätadapter
_

Anslutning

Nätverksgränssnitt
Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådlös anslutning
802.11a/b/g/n/ac (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.2 M.2
Portar
2 USB 2.0
3 USB 3.0
1 USB 3.0 (Type-C™)
1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag
1 RJ-45
7-i-1 minneskortläsare
Externa enhetsfack: En upptagen
Interna enhetsfack: Två upptagna
Videoanslutningar
1 DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Design

Produktens färg
Snövit
_

Programvara

HP-appar
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge
Programvara
Netflix
Service och Support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ytterligare information

Artikelnummer
P/N: Z0L54EA #UUW
UPC/EAN code: 190780896969
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
7,15 kg; Förpackat: 9,7 kg
Yttermått
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Förpackat: 49,6 x 24 x 52 cm
Garanti
1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för
produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på
produktsidorna på hp.com.
Tillbehör som ingår
Vitt trådlöst tangentbord
Trådlös optisk mus

Kompatibla tillbehör*
* Medföljer inte.

HP HD 4310
webbkamera
H2W19AA

Garantitjänster*
HP 2.0 svart
S5000högtalarsystem
K7S75AA

HP H3100
trådbundna
hörlurar, svarta
T3U77AA

3 års
hämtningsoch
returservice
U4812E

1 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy. Internettjänst krävs. Ingår ej. 2 McAfee LiveSafe 30

dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är
USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA
och andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i USA. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av
funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter
kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com.
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