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HP Pavilion Desktop 510-p122no
Tilbage – stærkere end nogensinde.
Mens andre tower-pc'er ikke har udviklet sig, har HP rusket klassen. Fra dens iøjnefaldende design og mindre
miljøpåvirkning til fuld ydeevne og driftssikkerhed er denne HP Pavilion det bedste, der er sket for tower-pc'er i mere
end 20 år.

Oprethold en smuk facade

Smid den kedelige, grå kasse bort –
denne stationære pc er spækket med
stil. Revolutionér arbejdspladsen med
den nydesignede HP Pavilion.
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Ydeevne, der er værd at prale med

Med op til 3 TB lagerplads, avanceret
grafik og understøttelse af flere
skærme kan hardwaren i denne
tower-pc klare enhver prøvelse.1

Bygget med henblik på holdbarhed
Når du er på udkig efter en stationær
pc, der aldrig giver op, er HP vejen
frem. Alle vores tower-pc'er
gennemgår over 100 tests, så du kan
stole på dem.

Måleenheden for harddiske er 1 TB = 1 trillion bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB på harddisken til systemgendannelsessoftware.
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Fremhævede funktioner
Windows 10
Du kan udføre fantastiske ting helt uden problemer og med den velkendte
følelse, du får med Windows – bare bedre.
_

802.11ac (1x1) WLAN og Bluetooth® 4.2
Bevar forbindelsen til Wi-Fi og Bluetooth®-udstyr med trådløs teknologi.
_

DVD-drev med mulighed for overskrivning
Du kan se og skrive dvd'er med det integrerede, optiske drev.

Lagerplads på harddisk
Du behøver ikke bekymre dig om, at din samling af digitale film, sange, og
billeder vokser. Med store lagringsmuligheder kan du gemme det hele og
stadig have masser af plads.
_
_
_
_
_

_

DisplayPort
Denne robuste port til digital video og lyd kan overføre op til 8K og gør det
muligt at forbinde flere skærme.
_

HDMI-udgang
Det har aldrig været nemmere at give enheden en større eller en ekstra
skærm. Med en HDMI-udgang kan du overføre HD-video og lyd med et
enkelt kabel.
_

DDR4 RAM-muligheder
DDR4 er designet til at køre mere effektivt og driftssikkert ved højere
hastigheder og er fremtiden inden for RAM. Med den større båndbredde
bliver alt fra multitasking til spil meget bedre.

Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se
http://www.microsoft.com.
3 De faktiske hastigheder kan variere. Materiale beskyttet af copyright må ikke kopieres.
4 Der kræves 8K-indhold for at kunne se 8K-billeder.
5 I forbindelse med SSD-drev er 1 GB = 1 milliard byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er lavere. Der er reserveret op til 35 GB på harddisken til systemgendannelsessoftware.
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Specifikationer
Ydeevne

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD Quad-Core A10-9700 APU (3,5 GHz, op til 3,8 GHz, 2 MB cache)
Processorfamilie: AMD Quad-Core-processor i A-serien
Hukommelse
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Slots i alt: 2 DIMM
Harddiskplads
3 TB 7200 o/min. SATA
Dvd-brænder
Dropbox1
Grafik
Diskret: AMD Radeon™ R7 450 (2 GB GDDR5 dedikeret);
Lyd
DTS Studio Sound™
Skærmbeskrivelse
LCD-skærme sælges separat. Se flere oplysninger på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strømforsyning
180 W vekselstrømsadapter
_

Tilslutning

Netværksinterface
Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs forbindelse
Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.2 M.2
Porte
4 USB 2.0
2 USB 3.0
1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik
1 lydindgang
1 lydudgang
1 mikrofonstik
1 M.2
3-i-1-hukommelseskortlæser
Eksterne drevbåse: Et optaget
Interne drevbåse: Et optaget
Skærmstik
1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort

Design

Produktfarve
Snestormhvid
_

Software

HP-apps
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: 1ET69EA #UUW
UPC/EAN code: 190781575559
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
5,7 kg; Pakket: 7,29 kg
Mål
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Pakket: 49 x 23,5 x 41,4 cm
Garanti
1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og
arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger
på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse
Inkluderet tilbehør
Sort USB-tastatur
Optisk USB-mus

Kompatibelt tilbehør*
* Medfølger ikke.

HP HD
4310webkamera
H2W19AA

Garantitjenester*
HP 2.0
S5000højttalersystem,
sort
K7S75AA

Sorte HP
H3100hovedtelefoner
med ledning
T3U77AA

3 års
afhentning og
returnering
U4812E

1 25 GB gratis online lagerplads i 1 år fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis

prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
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