Folha de Dados

HP Pavilion Desktop PC 570-p070np
De volta e mais arrojado do que nunca
Enquanto outros desktops nada traziam de inovador, a HP acabou por revolucionar o segmento. Desde o seu design
deslumbrante e compacto até à fiabilidade e ao desempenho total, este HP Pavilion foi o melhor que aconteceu aos
desktops em mais de 20 anos.

Concebido para ser arrojado

Repleto de estilo e personalidade, e
várias opções de cores para combinar
com o seu estilo, o redesenhado HP
Pavilion transforma o seu espaço de
trabalho.
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Energia e desempenho

Com até 3 TB de armazenamento,
placa gráfica de última geração,
suporte para vários monitores e
capacidade de atualização
melhorada, este desktop resiste até
aos testes mais exigentes.1

Construído para durar

Se está à procura de um computador
de secretária fiável e com um
desempenho incansável, a HP tem a
solução. Cada Desktop foi submetido
a mais de 100 testes, garantindo a
sua fiabilidade comprovada.

Para unidades de disco rígido, TB = 1 bilião de bytes. A capacidade real formatada é inferior. Até 30 GB da unidade de disco rígido são reservados para o software de recuperação do sistema.
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Especificações
Desempenho

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, até 4,2 GHz com Tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB
de cache, 4 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ de 7.ª geração i7
Chipset
Intel H270
Memória
SDRAM DDR4-2400 de 8 GB (1 x 8 GB); Total de ranhuras: 2 DIMM
Armazenamento
SATA 1 TB 7200 rpm
Gravador de dvd
Dropbox1
Gráficos
Discreta: NVIDIA® GeForce® GTX 950 (GDDR5 dedicada de 2 GB);
Áudio
HP Audio
Descrição do ecrã
Monitores LCD vendidos separadamente. Para mais informações, visite
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentação
Adaptador de CA de 180 W
_

Conectividade

Interface de rede
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fios
Combo 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.2 M.2
Portas
2 USB 2.0
3 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 entrada de áudio
1 saída de áudio
1 entrada para microfone
1 combinação de auscultadores/microfone
1 RJ-45
1 M.2; 1 M.2 PCIe
Leitor de cartões de memória 3 em 1
Baías para unidades externas: Uma ocupada
Baías para unidades internas: Uma ocupada
Conectores de video
1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort

Design

Cor do Produto
Prateado natural
_

Software

Apps HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
CyberLink PowerDirector; Netflix; 1 mês de avaliação para novos clientes do
Microsoft® Office 365
Serviço e Suporte
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informação adicional

Referência
P/N: 1AV96EA #AB9
UPC/EAN code: 190781615224
Conformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
Peso
5,7 kg; Embalado: 7,29 kg
Dimensões
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Embalado: 49 x 23,5 x 41,4 cm
Garantia
Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos; Pode alargar a
cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no total; para obter
mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia
Acessórios incluídos
Teclado USB preto
Rato óptico USB

Acessórios compatíveis*
* Não incluído.

Teclado sem fios
HP K2500
E5E78AA

Serviços de garantia*
Rato HP X5500
sem fios
H2W15AA

Webcam HP HD
4310
Y2T22AA

3 anos,
recolha e
devolução
UM917E

1 25 GB de armazenamento online gratuito durante 12 meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com. É necessário um serviço de Internet, não

incluído.2 Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a subscrição.)
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