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HP Pavilion Desktop PC 560-p102nt
Her zamankinden daha güçlü.
Diğer kule-tipi kasalar yerinde sayarken HP, bu kategoride devrim yaptı. Yükseltilmiş performans ve güvenilirlikten şık
tasarımına kadar, bu HP Pavillion 20 yılı aşkın bir süredir kule-tipi kasalı bilgisayarlarda kaydedilen en iyi gelişme.

Görünümü sürdürmek

Bu masaüstü bilgisayar çok şıktır.
Yeniden tasarlanan HP Pavilion ile
çalışma alanınızda devrim yapın.
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Övünmeye değer performans

3 TB'a kadar depolama alanı, isteğe
bağlı grafik kartı ve 2 adede kadar
ekran desteği bu kule-tipi kasada
sunduğumuz donanımın en sıkı
değerlendirmelerden bile olumlu not
almasını sağlar.1

Güvenilir bir lider

Onlarca yıla dayanan tecrübemiz bize
hiçbir şeyin güvenden daha önemli
olmadığını öğretti. Zorlu donanım
testlerimiz, daima kanıtlanmış
güvenilirliği satın almanızı sağlar.

Sabit diskler için TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sabit sürücünün en fazla 30 GB'lık bölümü sistem kurtarma yazılımına ayrılır.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
Işlemci
Intel® Core™ i5-7400 (3 GHz, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,5 GHz'e kadar, 6 MB
önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Yonga kümesi
Intel H170
Bellek
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Toplam yuva: 2 DIMM
En fazla 2133 Gb/s MT/s aktarım hızları;
Bilgi Depolama
2 TB 7200 rpm SATA
DVD yazıcı
Dropbox1
Grafik
Bağımsız: AMD Radeon™ RX 480 (4 GB GDDR5 ayrılmış);
Ses
DTS Studio Sound™
Ekran açıklaması
LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.
Güç
300 W AC güç adaptörü
_

Bağlanabilirlik

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 M.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
2 USB 2.0; 3 USB 3.0; 1 USB 3.0 Type-C™; 1 RJ-45; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 ses
girişi; 1 ses çıkışı; 1 mikrofon girişi
7'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Harici sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan
Dahili sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan; Bir adet kullanılabilir
Video Konektörü
1 HDMI; 3 DisplayPort

Tasarım

Ürün rengi
Doğal gümüş
_

Yazılım

HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge
Yazılım
CyberLink PowerDirector
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 1GU67EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190781456971
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
7,15 kg; Paketli: 9,7 kg
Boyutlar
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Paketli: 49,6 x 24 x 52 cm
Garanti
2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda
3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.
Eklenen aksesuarlar
Siyah kablosuz klavye
Kablosuz optik fare

Garanti hizmetleri*
3 yıllık bayiye
iade
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1 Kayıt tarihinden itibaren 12 ay boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir. 2 McAfee

LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.) 6 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers or software applications will necessarily benefit from use
of this technology. Performance and clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software configurations. Intel’s numbering is not a measurement of higher performance. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel logo and the Intel Inside logo are
trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. 7 Intel® Turbo Boost performance varies depending on hardware, software and overall system configuration. See http://www.intel.com/technology/turboboost/ for more information.
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Bluetooth, ilgili sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans ile kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır. Diğer tüm ticari
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Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
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