גיליון נתונים

HP Pavilion Desktop PC 560-p170nj
תמיכה ותעוזה רבות מתמיד.
בזמן שמארזים אחרים עמדו במקום HP ,עוררה מהפכה בקטגוריה זו .החל בביצועים משפרים ובמהימנות ,וכלה בעיצוב המחודש האופנתי
שלו ,מחשב  HP Pavilionהוא הדבר הטוב ביותר שקרה למארזי מחשב מזה יותר מ -20שנה.

מראה שמור

מחשב שולחני זה כולל סגנון שטבוע בו.
חדש את סביבת העבודה שלך עם HP
 Pavilionבעיצוב המחודש.

ביצועים שניתן להתפאר בהם

שטח אחסון של עד  ,3 TBגרפיקה
אופציונלית ותמיכה בעד  2תצוגות
מאפשרים לחומרה שארזנו במארז זה לעמוד
בדרישות הקפדניות ביותר1.

מוביל מהימן

עשרות שנים של ניסיון לימדו אותנו ששום
דבר אינו חשוב יותר מאמון .סדרת בדיקות
החומרה הקפדניות שלנו מבטיחה שתזכה
לקבל תמיד מהימנות מוכחת.

 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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ביצועים

מפרט

מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64
מעבד
מעבד  ,3.6 GHz) Intel® Core™ i7-7700עד  4.2 GHzעם טכנולוגיית ,Intel® Turbo Boost
מטמון של  4 ,8 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 7
ערכת שבבים
Intel H170
זיכרון
זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח  ;(8 GB x 2) 16 GBמספר חריצים כולל 2 :רכיבי DIMM
אחסון
 SATAשל  7,200 ,1 TBסל"ד
 SATA SSDשל 256 GB
צורב DVD
Dropbox1
גרפיקה
בדיד) NVIDIA® GeForce® GTX 1060 :זיכרון  GDDR5ייעודי של  ;(3 GBמופעל באמצעות
ארכיטקטורת ™NVIDIA® Pascal
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  300וואט
_

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
 2יציאות  3 ;USB 2.0יציאות USB 3.0
יציאת  USB 3.0מסוג ™Type-C
יציאת RJ-45
יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
כניסת שמע
יציאת שמע
 1כניסות מיקרופון
יציאת  ;PCIe x1יציאת 1 M.2 ;PCIe x16
קורא כרטיס זיכרון  7ב1-
מפרצים לכוננים חיצוניים :יציאה אחת בשימוש
מפרצים לכוננים פנימיים :שתיים בשימוש
מחברי וידאו
יציאת  ;DVIיציאת  HDMI; 3יציאות DisplayPort

אביזרים תואמים*

עיצוב

צבע מוצר
לבן סופה
_

תוכנה

יישומי HP
מתג HP Audio; HP JumpStart
תוכנה
Netflix ;CyberLink PowerDirector
תמיכה ושירות
McAfee LiveSafe™ 2
_

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: 1GT23EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190781411970
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver
משקל
 7.15ק"ג; ארוז 9.7 :ק"ג
ממדים
 37.8 x 16.5 x 36.4ס"מ; ארוז x 24 x 52 x 49,6 :ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;
אביזרים כלולים
מקלדת אלחוטית בלבן
עכבר אופטי אלחוטי

שירותים במסגרת האחריות*

* לא כלול.

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים 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-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.
 © 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 ,Windows ,Microsoft .והסמל של  Windowsהם סימנים מסחריים
רשומים בארה"ב של  Bluetooth .Microsoft Corporationהוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  Hewlett-Packard Companyבמסגרת רישיון Intel .ו Core-הם סימנים מסחריים של Intel Corporation
בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים ENERGY STAR .הוא סימן רשום בבעלות ממשלת ארה"ב .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה .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
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