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HP Pavilion Desktop PC 570-p033nt
Her zamankinden daha güçlü
Diğer kule tipi bilgisayarlar yerinde sayarken HP, bu kategoride devrim yaptı. Göz alıcı ve yer tasarrufu sağlayan bir
tasarımın yanı sıra eksiksiz performans ve güvenilirlik sunan bu HP Pavilion bilgisayar, 20 yılı aşkın süredir kule tipi
bilgisayarlar kaydedilen en iyi gelişmedir.

Cesur tasarım

Tarzınızı yansıtan renk seçenekleriyle
kendine özgü bir tarza ve kişiliğe
sahip olacak şekilde yeniden
tasarlanan HP Pavilion çalışma
alanınızı dönüştürmenizi sağlar.
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Güç ve performans

3 TB'a varan depolama alanı, gelişmiş
grafik kartı, çoklu ekran desteği ve
daha iyi yükseltilebilirlik özelliği bu
kule tipi bilgisayarın en sıkı
değerlendirmelerden bile geçmesini
sağlar.1

Süreklilik için üretilmiştir

Aradığınız asla pes etmeyen bir
masaüstü bilgisayarsa, HP isteğinizi
yerine getiriyor. Her kule tipi
bilgisayar, güvenilirliğinden emin
olmak için 100'den fazla teste tabi
tutulur.

Sabit diskler için TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sabit sürücünün en fazla 30 GB'lık bölümü sistem kurtarma yazılımı için ayrılmıştır.
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Özellikler
Windows 10
Windows işletim sisteminin tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da
harika işler başarın.
_

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.
_

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.
_

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.4
_
_
_
_

802.11ac (1x1) WLAN ve Bluetooth® 4.2
Kablosuz teknolojisi sayesinde Wi-Fi ağına ve Bluetooth® aksesuarlarına
bağlı kalın.
_

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.

Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS
güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz.
http://www.microsoft.com.
2 Gerçek hızlar değişiklik gösterebilir. Telif hakkı korumalı materyalleri kopyalamayın.
3 8K görüntüleri görüntülemek için 8K içerik gerekir.
4 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.
1
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
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 H270
Bellek
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Toplam yuva: 2 DIMM
Bilgi Depolama
1 TB 7200 rpm SATA
DVD yazıcı
Dropbox1
Grafik
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA® Pascal™
mimarisi tarafından desteklenir
Ses
HP Audio
Ekran açıklaması
LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.
Güç
180 W AC güç adaptörü
_

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 ses girişi
1 ses çıkışı
1 mikrofon girişi
1 birleşik kulaklık/mikrofon
1 RJ-45
1 M.2; 1 M.2 PCIe
3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Harici sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan
Dahili sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan
Video Konektörü
1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort

Tasarım

Ürün rengi
Doğal gümüş
_

Yazılım

HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP JumpStart
Yazılım
CyberLink PowerDirector; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 1NH74EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190781863489
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
5,7 kg; Paketli: 7,29 kg
Boyutlar
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Paketli: 49 x 23,5 x 41,4 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

Uyumlu aksesuarlar*
* Dahil değildir.

HP Kablosuz
K2500 Klavye
E5E78AA

Garanti hizmetleri*
HP X5500
Kablosuz Fare
H2W15AA

HP HD 4310
Web Kamerası
Y2T22AA

3 yıllık bayiye
iade
UK183E

1 Kayıt tarihinden itibaren 12 ay boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne

dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
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