גיליון נתונים

HP Pavilion Desktop 510-p132nj
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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כולל

Windows 10

התחושה המוכרת של  Windowsמאפשרת לך לעשות דברים גדולים בבטחה  -טוב יותר
מאי פעם.
_

802.11ac (1x1) WLAN & Bluetooth® 4.2

הישאר מחובר לאביזרי  Wi-Fiול Bluetooth®-בעזרת טכנולוגיה אלחוטית.
_

כונן  DVDהניתן לכתיבה חוזרת

צפה בתקליטורי  DVDוכתוב בהם באמצעות הכונן האופטי המשולב.
_

יציאת HDMI

מעולם לא היה קל יותר לספק להתקן שלך צג גדול יותר או צג שני .עם יציאת HDMI
תוכל לשדר וידאו וצליל בחדות גבוהה בעזרת כבל רגיל אחד בלבד.
_

אפשרויות DDR4 RAM

 - DDR4שתוכנן לפעול ביעילות רבה יותר ובאופן מהימן יותר במהירויות גבוהות יותר
 הוא העתיד של זיכרון ה .RAM-עם רוחב הפס הגבוה ביותר שלו ,כל פעולה  -החלבריבוי משימות וכלה במשחקים  -זוכה לביצועים משופרים.
_

אחסון כונן קשיח

אל תהיה מוטרד מהאוסף ההולך וגדל של סרטים דיגיטליים ,שירים ותמונות שברשותך.
הודות לאפשרויות אחסון עצומות תוכל לשמור את כולם ,ועדיין להישאר עם שפע של
מקום פנוי.

 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן
אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד .ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת .http://www.microsoft.com
 2המהירויות בפועל עשויות להשתנות .אין להעתיק חומרים המוגנים בזכויות יוצרים.
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מפרט
ביצועים

מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64
מעבד
מעבד  ,3.2 GHz) Intel® Core™ i3-6100Tמטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i3מדור 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 DVD
Dropbox1
גרפיקה
בדיד) AMD Radeon™ R5 435 :זיכרון  GDDR5ייעודי של ;(2 GB
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
_

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 1.4

עיצוב

צבע מוצר
לבן סופה
_

תוכנה

יישומי HP
מתג HP Audio; HP JumpStart
תוכנה
 ;Netflixגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365
תמיכה ושירות
McAfee LiveSafe™ 2
_

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: Y1E28EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190781167037
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver
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 ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;
אביזרים כלולים
שובר לרכישת משחקים של AMD
מקלדת אלחוטית בשחור
עכבר אופטי אלחוטי

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

מערכת רמקולים
HP 2.0 S5000
בשחור
K7S75AA

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBלמשך שנה אחת מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל -30יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל 30
ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.
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