Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion Desktop PC 560-p101nv
Επέστρεψε πιο δυναμικός από ποτέ.
Ενώ οι άλλοι tower μένουν σταθεροί, η HP φέρνει επανάσταση στην κατηγορία. Από την αυξημένη απόδοση και
αξιοπιστία του, έως την κομψή ανανεωμένη σχεδίασή του, αυτός ο HP Pavilion είναι ό,τι καλύτερο συνέβη στους
tower εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Κρατάει τα προσχήματα

Αυτός ο επιτραπέζιος υπολογιστής
διαθέτει στυλ. Φέρτε την
επανάσταση στον χώρο εργασίας
σας με τον ανανεωμένο HP Pavilion.

Απόδοση για την οποία αξίζει να
υπερηφανεύεστε

Με έως 3 TB χώρο αποθήκευσης,
προαιρετικά γραφικά και υποστήριξη
έως 2 οθονών σε αυτόν τον tower,
μπορείτε να αντιμετωπίζετε κάθε
πρόκληση.1

Αξιόπιστος ηγέτης

Δεκαετίες εμπειρίας μάς δίδαξαν πως
δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό
από την αξιοπιστία. Οι αυστηρές
δοκιμές του υλικού διασφαλίζουν ότι
απολαμβάνετε πάντα αποδεδειγμένη
αξιοπιστία.

Για σκληρούς δίσκους, TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως και 30 GB του σκληρού δίσκου δεσμεύονται για χρήση από το λογισμικό επαναφοράς
συστήματος.
1

Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion Desktop PC 560-p101nv

Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, έως 4,2 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost,
μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 7ης γενιάς
Chipset
Intel H170
Μνήµη
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 DIMM
Ταχύτητες μεταφοράς έως 2133 MT/s
Αποθήκευση
1 TB 7.200 rpm SATA
128 GB SATA SSD
DVD-writer
Dropbox1
Γραφικά
Ξεχωριστά: AMD Radeon™ RX 480 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 4 GB);
Ήχος
DTS Studio Sound™
Περιγραφή οθόνης
Οι οθόνες LCD πωλούνται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.hp.com/eur/home-monitors.
Τροφοδοσία Ισχύος
Τροφοδοτικό AC 300 W
_

Συνδεσιμότητα

Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (1x1) και Bluetooth® 4.2 M.2
Θύρες
2 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 USB 3.0 Type-C™, 1 RJ-45, 1 σύνθετη υποδοχή
ακουστικών/μικροφώνου, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος μικροφώνου
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 7 σε 1
Εξωτερικές θέσεις μονάδων: Μία σε χρήση
Εσωτερικές θέσεις μονάδων: Δύο σε χρήση
Υποδοχές βίντεο
1 HDMI, 3 DisplayPort

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Φυσικό ασημί
_

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP JumpStart
Λογισμικό
CyberLink PowerDirector
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 2
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: 1AV82EA #AB7
UPC/EAN code: 190781470823
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
7,15 kg; Συσκευασμένο: 9,7 kg
Διαστάσεις
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Συσκευασμένο: 49,6 x 24 x 52 cm
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία
παραλαβής και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του
προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
Μαύρο πληκτρολόγιο USB
Οπτικό ποντίκι USB

Υπηρεσίες εγγύησης*
Παραλαβή και
επιστροφή για
3 έτη
U4812E

1 25 GB online χώρος αποθήκευσης δωρεάν για 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
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όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των
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μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
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