Adatlap

HP Pavilion Desktop PC 560-p150nn
Visszatért, és merészebb, mint valaha.
Míg más tornyok egy helyben álltak, a HP forradalmasította a kategóriát. A megnövelt teljesítménytől és
megbízhatóságtól kezdve a stílusos újratervezésig a HP Pavilion a legjobb dolog, ami a toronyszámítógépekkel történt
az elmúlt 20 évben.

A látszat is fontos

Ez az asztali számítógép minden
ízében stílusos. Az újratervezett HP
Pavilion számítógéppel új alapokra
helyezheti munkaterületét.

1Merevlemezek

Nem mindennapi teljesítmény

Az akár 3 TB tárhelyet, választható
grafikus vezérlőt és akár 2 kijelző
támogatását biztosító torony a
legtüzetesebb vizsgálatokon is
helytáll1.

Megbízható, piacvezető márka

Több évtizedes tapasztalatból tudjuk,
hogy a bizalomnál nincs fontosabb.
Szigorú hardvertesztjeink biztosítják
a minden körülmények között
megbízható teljesítményt.

esetében 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A rendszer-helyreállítási szoftver a merevlemezen legfeljebb 30 GB területet foglal le.
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Operációs rendszer
Windows 10 Home 64
Processzor
Intel® Core™ i5-7400 (3 GHz, Intel® Turbo Boost technológiával akár 3,5 GHz, 6 MB
gyorsítótár, 4 mag)
Processzorcsalád: 7. generációs Intel® Core™ i5 processzor
Lapkakészlet
Intel H170
Memória
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Bővítőhelyek száma: 2 DIMM
Akár 2133 MT/s átviteli sebesség
Adattárolás
1 TB-os, 7200 f/p SATA
DVD-író
Dropbox1
Grafikus rendszer
Különálló: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB dedikált GDDR5); NVIDIA®
Pascal™ architektúrával
Hangeszközök
DTS Studio Sound™
Leírás megjelenítése
Az LCD monitorok külön vásárolhatók meg. További információért keresse fel a
következő webhelyet: www.hp.com/eur/home-monitors.
Áramellátás
300 W-os váltóáramú tápegység
_

Csatlakoztathatóság

Hálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált 802.11a/b/g/n/ac (1x1) és Bluetooth® 4.2 M.2
Portok
2 USB 2.0; 3 USB 3.0; 1 USB 3.0 Type-C™; 1 RJ-45; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 1
hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 mikrofonbemenet
7 az 1-ben memóriakártya-olvasó
Külső meghajtórekeszek: Egy foglalt
Belső meghajtórekeszek: Egy foglalt; Egy elérhető
Videocsatlakozók
1 DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Kialakítás
Termékszín
Hófehér
_

Szoftver

HP alkalmazások
HP Audio Switch; HP JumpStart
Szoftver
CyberLink PowerDirector
Terméktámogatás
McAfee LiveSafe™ 2
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: 1GU68EA #UUG
UPC/EAN-kód: 190781640844
Energiahatékonysági megfelelés
ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés
Súly
7,15 kg; Csomagolva: 9,7 kg
Méretek
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Csomagolva: 49,6 x 24 x 52 cm
Jótállás
1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés,
valamint a nem helyszíni szervizelés; A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3
évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
Mellékelt tartozékok
Fehér USB-billentyűzet
USB optikai egér

Jótállási szolgáltatások*
3 éves el- és
visszaszállítás
UM917E

125 GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 12 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. 2 McAfee LiveSafe 30

napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a későbbiekben előfizetés szükséges.) 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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embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel és a Core az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és
más országokban. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona. Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows
funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak
merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
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