Φύλλο δεδομένων

HP Pavilion Desktop PC 570-p010nv
Επέστρεψε πιο δυναμικός από ποτέ
Ενώ τα υπόλοιπα Tower μένουν σταθερά, η HP ανατρέπει τα δεδομένα στην κατηγορία. Από την εντυπωσιακή και
μικρών διαστάσεων σχεδίαση, έως την απόδοση και την αξιοπιστία του, ο HP Pavilion είναι ό,τι καλύτερο συνέβη
στην κατηγορία των Tower τα τελευταία 20 χρόνια.

Σχεδιασμένος να υπερτερεί

Εμπνευσμένος με στυλ και
προσωπικότητα και χρώματα που θα
ταιριάζουν στο στυλ σας, ο
ανανεωμένος HP Pavilion συμβάλλει
στη μεταμόρφωση του χώρου
εργασίας σας.

Ισχύς και απόδοση

Με έως 3 TB χώρο αποθήκευσης,
προηγμένα γραφικά, υποστήριξη
πολλαπλών οθονών και βελτιωμένες
δυνατότητες αναβάθμισης, αυτό το
Tower μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε
πρόκληση.1

Κατασκευασμένα για να αντέχουν

Αν αναζητάτε έναν επιτραπέζιο
υπολογιστή που δεν θα σας
απογοητεύσει, η HP καλύπτει τις
ανάγκες σας. Υποβάλαμε κάθε tower
σε πάνω από 100 δοκιμές για
εγγυημένη 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.
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Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Core™ i5-7400 (3 GHz, έως 3,5 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost,
μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 7ης γενιάς
Chipset
Intel H270
Μνήµη
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 DIMM
Αποθήκευση
1 TB 7.200 rpm SATA
DVD-writer
Dropbox1
Γραφικά
Ξεχωριστά: AMD Radeon™ R5 435 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB);
Ήχος
HP Audio
Περιγραφή οθόνης
Οι οθόνες LCD πωλούνται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.hp.com/eur/home-monitors.
Τροφοδοσία Ισχύος
Τροφοδοτικό AC 180 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 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος
μικροφώνου, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 RJ-45
1 M.2, 1 M.2 PCIe
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 3 σε 1
Εξωτερικές θέσεις μονάδων: Μία σε χρήση
Εσωτερικές θέσεις μονάδων: Μία σε χρήση
Υποδοχές βίντεο
1 VGA, 1 έξοδος HDMI 1.4

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Γυαλιστερό μαύρο
_

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP JumpStart
Λογισμικό
CyberLink PowerDirector; 1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του
Office 365
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 2
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: 1NG66EA #AB7
UPC/EAN code: 190781734604
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
5,7 kg; Συσκευασμένο: 7,29 kg
Διαστάσεις
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Συσκευασμένο: 49 x 23,5 x 41,4 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

Συμβατός βοηθητικός εξοπλισμός*
* Δεν περιλαμβάνεται.
Ασύρματο
πληκτρολόγιο
ΗΡ K2500
E5E78AA

Ασύρματο
ποντίκι HP
X5500
H2W15AA

Υπηρεσίες εγγύησης*
Κάμερα web HP
HD 4310
Y2T22AA

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.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές
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Δεν είναι διαθέσιμες 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 Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα
υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της
Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα της Intel
Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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