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Her zamankinden daha güçlü.
Diğer kule-tipi kasalar yerinde sayarken HP, bu kategoride devrim yaptı. Yükseltilmiş performans ve güvenilirlikten şık
tasarımına kadar, bu HP Pavillion 20 yılı aşkın bir süredir kule-tipi kasalı bilgisayarlarda kaydedilen en iyi gelişme.

Görünümü sürdürmek

Bu masaüstü bilgisayar çok şıktır.
Yeniden tasarlanan HP Pavilion ile
çalışma alanınızda devrim yapın.
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Övünmeye değer performans

3 TB'a kadar depolama alanı, isteğe
bağlı grafik kartı ve 2 adede kadar
ekran desteği bu kule-tipi kasada
sunduğumuz donanımın en sıkı
değerlendirmelerden bile olumlu not
almasını sağlar.1

Güvenilir bir lider

Onlarca yıla dayanan tecrübemiz bize
hiçbir şeyin güvenden daha önemli
olmadığını öğretti. Zorlu donanım
testlerimiz, daima kanıtlanmış
güvenilirliği satın almanızı sağlar.

Sabit diskler için TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sabit sürücünün en fazla 30 GB'lık bölümü sistem kurtarma yazılımına ayrılır.

Veri sayfası

HP Pavilion Desktop PC 560-p103nt

Özellikler
7'incı nesil Intel® Core™ işlemciler
Güçlü performans, tüm çoklu görev gereksinimlerinizi karşılayarak
bilgisayarınızla yeni etkileşime girme yollarına olanak sağlar ve gelişmiş 4K
video özellikleri sunar.
_

Intel® HD Graphics
Etkileyici grafik kartları yaptığınız her şeyde size yardımcı olur. İster bir video
izleyin ister sadece web'de gezinin, Intel® HD grafik kartı ekrandaki
görüntülerin pürüzsüz ve canlı bir kalitede olmasını sağlar.
_

DDR4 RAM seçenekleri
Daha yüksek hızlarda daha verimli ve daha güvenilir bir şekilde çalışma
üzere tasarlanan DDR4, RAM'in geleceğidir. Daha yüksek bant genişliği
sayesinde çoklu görevler gerçekleştirmekten oyun oynamaya kadar her
işlemin performansı artar.5
_
_
_
_
_

NVIDIA® GTX 1060 Grafik Kartı
Yepyeni NVIDIA® Pascal™ mimarisi ile oyunlar artık eskisi gibi olmayacak.
Hızlı, pürüzsüz, enerji tasarruflu bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyduğunuz
tüm gücü elde edin.
_

Yeniden yazdırılabilir DVD sürücüsü
Tümleşik optik sürücüyü kullanarak DVD izleyin ve yazın.
_

DisplayPort
Bu güçlü dijital video ve ses bağlantı noktası, 8K düzeyine kadar
performans iletir ve birden fazla ekranı birbirine bağlamanızı sağlar.
_

HDMI çıkışı
Aygıtınıza daha büyük veya ikinci bir ekran bağlamak hiç bu kadar kolay
olmamıştı. HDMI çıkışı sayesinde HD video ve sesi yalnızca tek bir standart
kablo yoluyla aktarabilirsiniz.
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Gerçek hız değişiklik gösterebilir. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.
8K görüntüleri görüntülemek için 8K içerik gerekir.
Katı hal sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 35 GB'a kadar sistem disk alanı sistem kurtarma yazılımı için ayrılmıştır.

Veri sayfası

HP Pavilion Desktop PC 560-p103nt

Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
FreeDOS 2.0
Işlemci
Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,2 GHz'e kadar, 8 MB
önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i7 işlemci
Yonga kümesi
Intel H170
Bellek
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Toplam yuva: 2 DIMM
Bilgi Depolama
2 TB 5400 rpm SATA
128 GB SATA SSD
DVD yazıcı
Grafik
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA® Pascal™
mimarisi tarafından desteklenir
Ses
DTS Studio Sound™
Ekran açıklaması
LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.
Güç
300 W AC güç adaptörü

Tasarım

Ürün rengi
Doğal gümüş
_

Yazılım

HP uygulamaları
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 1JV23EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190781665670
Ağırlık
7,15 kg; Paketli: 9,7 kg
Boyutlar
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Paketli: 49,6 x 24 x 52 cm
Garanti
2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda
3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.
Eklenen aksesuarlar
Siyah kablosuz klavye
Kablosuz optik fare

_

Bağlanabilirlik

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 M.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
2 USB 2.0
3 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 RJ-45
1 birleşik kulaklık/mikrofon
1 ses girişi
1 ses çıkışı
1 mikrofon girişi
1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 M.2
7'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Harici sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan
Dahili sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan; Bir adet kullanılabilir
Video Konektörü
1 DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Uyumlu aksesuarlar*
* Dahil değildir.

HP Kablosuz
K2500 Klavye
E5E78AA

Garanti hizmetleri*
HP X7500
Kablosuz Fare
H6P45AA

HP HD 4310
Web Kamerası
Y2T22AA

3 yıllık bayiye
iade
UK183E
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