Specifikace

HP Pavilion Desktop 560-p052nc
Je zpět a silnější než kdy dříve.
I když ostatní počítače typu tower zůstaly beze změny, společnost HP do této kategorie přinesla revoluci. Tento počítač
HP Pavilion je to nejlepší, co se s počítači typu tower v posledních 20 letech odehrálo – od kouzelného výkonu a
spolehlivosti až ke stylovému přepracování.

Udržování jednotného vzhledu

Tento stolní počítač je plný elegance.
Dodejte svému pracovnímu prostoru
revolučně nový vzhled s
přepracovaným počítačem HP
Pavilion.
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Výkon, který stojí za chlubení

S až 3 TB úložiště, volitelnou grafikou
a podporou až dvou displejů obstojí
hardware, který je součástí tohoto
počítače typu tower, i v nejpřísnějších
kontrolách.1

Důvěryhodný vůdce

Desítky let zkušeností nás naučily, že
nic není důležitější než důvěra. Naše
přísná sada testů hardwaru pomáhá
zajistit, že vždy získáte spolehlivost,
která je prokázaná.

V případě pevných disků 1 TB = 1 miliarda bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 30 GB místa na pevném disku je rezervováno pro software na obnovu systému.
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Specifikace
Výkon

Operační systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-6400 (2,7 GHz, max. 3,3 GHz s technologií Intel® Turbo
Boost, 6 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i5 6. generace
Čipová sada
Procesor Intel H170
Paměť
Paměť 8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Slotů celkem: 2 sloty DIMM
Rychlost přenosu dat až 2 133 MT/s
Ukládání informací
Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min
Disk SATA SSD 128 GB
Zapisovací jednotka DVD
Dropbox1
Grafická karta
Samostatná: Grafická karta NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB vyhrazené paměti DDR5);
Zvuk
DTS Studio Sound™
Zobrazit popis
Monitory LCD se prodávají samostatně. Další informace naleznete na stránce
www.hp.com/eur/home-monitors.
Napájení
Napájecí adaptér 180 W (AC)
_

Možnosti připojení

Síťové rozhraní
Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000
Možnosti bezdrátového připojení
Kombinovaná karta 802.11a/b/g/n/ac (1x1) a Bluetooth® 4.2 M.2
Porty
2 porty USB 2.0; 3 porty USB 3.0; 1 port USB 3.0 (Type-C™); 1 kombinovaný konektor
sluchátek/mikrofonu; 1 port RJ-45
Čtečka paměťových karet 7 v 1
Pozice externích jednotek: Jedna obsazená
Pozice interních jednotek: Dvě obsazené
Obrazové konektory
1 port DVI; 1 port HDMI; 1 port DisplayPort

Design

Barva produktu
Bílá Blizzard
_

Software

Aplikace HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
CyberLink PowerDirector
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Další informace

Číslo dílu
P/N: Y4K80EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190781683803
Kompatibilita s požadavky na energetickou efektivnost
Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver
Hmotnost
7,15 kg; Balení: 9,7 kg
Rozměry
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Balení: 49,6 x 24 x 52 cm
Záruka
Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku
na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš
prodejce produktů HP.
Dodané příslušenství
Černá klávesnice USB
Optická myš USB

Kompatibilní doplňky*
* Není součástí balení.
Reproduktorový
systém HP 2.0
S5000, černý
K7S75AA

Záruční služby*
Černá kabelová
sluchátka HP
H3100
T3U77AA

Monitor HP 24ea
IPS
X6W26AA

Po 3 roky
možnost
vyzvednutí a
vrácení
UM917E

1 25 GB volného online úložiště po dobu 12 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není součástí dodávky). 2 Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe

(vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je vyžadováno přihlášení k odběru.)
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existovat další požadavky pro aktualizace. Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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