Fişă tehnică

HP Pavilion Desktop 560-p070nq
Retro, dar mult mai impresionant.
În timp ce alte turnuri au rămas neschimbate, HP a revoluţionat categoria. De la sporirea performanţelor şi a fiabilităţii,
până la reproiectarea elegantă, acest HP Pavilion este cel mai bun lucru care s-a întâmplat la turnuri în peste 20 de ani.

Mai presus decât aparenţele

Acest computer de birou este gândit
cu stil. Revoluţionează spaţiul de
lucru cu modelul HP Pavilion
reconceput.
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Performanţă care merită laude

Până la de 3 TB de spaţiu de stocare,
grafica opţională şi suportul pentru
până la 2 afişaje permit
hardware-ului din acest turn să fie
apreciat până la cel mai mic detaliu.1

Un lider de încredere

Zecile de ani de experienţă ne-au
învăţat că nimic nu este mai
important decât încrederea. Setul
nostru riguros de teste hardware ne
asigură că beneficiezi mereu de
fiabilitatea demonstrată.

Pentru unităţi de disc, 1 TB = 1 miliard octeţi. Capacitatea reală formatată e mai mică. Până la 30 GB de pe disc sunt rezervaţi pentru software-ul de recuperare a sistemului.

Fişă tehnică

HP Pavilion Desktop 560-p070nq

Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz, până la 4 GHz, cache de 8 MB, 4 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7 din a 6-a generaţie
Chipset
Intel H170
Memorie
SDRAM DDR4-2133 de 16 GB (2 x 8 GB); Număr total de sloturi: 2 DIMM
Transfer rates up to 2133 MT/s
Stocare
1 TB 7200 rpm SATA
DVD-Writer
Dropbox1
Grafică
Componente distincte: NVIDIA® GeForce® GTX 960 (memorie dedicată GDDR5 de 2
GB);
Audio
DTS Studio Sound™
Ecran
Monitoarele LCD se vând separat. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.hp.com/eur/home-monitors.
Putere
Adaptor de alimentare de c.a. de 300 W
_

Conectivitate

Interfaţă reţea
LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat
Conectivitate wireless
Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (1x1) şi Bluetooth® 4.2 M.2
Porturi
2 USB 2.0; 3 USB 3.0; 1 USB 3.0 (Type-C™); 1 port combinat căşti/microfon; 1 RJ-45
Cititor pentru carduri de memorie 7-în-1
Docuri externe pentru disc: Unul ocupat
Docuri interne de disc: Unul ocupat; unul disponibil
Conectori video
1 DVI dual-link; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Design

Culoarea produsului
Argint natural
_

Software

Aplicaţii HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
CyberLink PowerDirector
Service & asistenţă
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: Y6Y04EA #AKE
Cod UPC/EAN: 190781018872
Respectarea reglementărilor privind eficienţa energetică
Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver
Greutate
7,15 kg; Împachetat: 9,7 kg
Dimensiuni
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Împachetat: 49,6 x 24 x 52 cm
Garanţie
2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi
extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani;
pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Accesorii incluse
Tastatură neagră wireless
Mouse optic wireless

Accesorii compatibile*
* Nu este inclus.

Sistem de
difuzoare HP 2.0
S5000, negru
K7S75AA

Service în garanţie*
Căşti cu cablu HP
H3100, negre
T3U77AA

Monitor IPS HP
24ea
X6W26AA

3 ani returnare la
depozit
U4810E

1 25 GB de stocare online gratuită pentru 12 luni de la data înregistrării. Pentru detalii complete şi termeni de utilizare, inclusiv politici de reziliere, vizitaţi site-ul Web de la www.dropbox.com. Este necesar un serviciu de Internet, care nu este inclus. 2 Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe

de 30 de zile (Este necesar accesul la Internet. Primele 30 de zile incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).
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