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HP Pavilion Desktop PC 570-p021no
Rohkea paluu
Muut tornit ovat jämähtäneet paikalleen – HP on mullistanut koko laiteluokan. Tyylikkään kompaktin muotoilunsa,
täyden suorituskykynsä ja luotettavuutensa ansiosta tämä HP Pavilion on parasta, mitä tornitietokoneille on
tapahtunut 20 vuoteen.

Suunniteltu rohkeaksi

Uudistettu, tyylikkään persoonallinen
HP Pavilion tarjoaa tyyliisi sopivat
värivaihtoehdot ja antaa työtilallesi
uuden ilmeen.
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Tehoa ja suorituskykyä

Tornitietokone tarjoaa jopa 3 Tt
tallennustilaa, edistyksellisen
näytönohjaimen, tuen usealle
näytölle ja entistä paremmat
päivitysmahdollisuudet, joten se
kestää kriittisintäkin tarkastelua.1

Valmistettu kestämään

Kun etsit pöytätietokonetta, joka ei
hyydy kesken kaiken, HP:llä on sinulle
ratkaisu valmiina. Kaikki
tornitietokoneemme ovat läpäisseet
yli 100 testiä, mikä takaa niiden
uskomattoman luotettavuuden.

Kiintolevyasemissa Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 30 Gt kiintolevytilasta on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
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Ominaisuudet
Windows 10
Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.
_

Neliytiminen AMD A10 -suoritin
Selviydyt päivittäisistä tehtävistäsi salamannopeasti. Tehokkaan
suorituskyvyn ansiosta voit käyttää samanaikaisesti useita sovelluksia ja
pelata uusimpia pelejä ilman että ne hyytyvät.
_

Uudelleenkirjoittava DVD-asema
Katsele ja kirjoita DVD-levyjä integroidun optisen aseman ansiosta.
_

DisplayPort
Tämän vankkatekoisen digitaalista videokuvaa ja ääntä siirtävän portin
suorituskyky on jopa 8K. Sen avulla voit kytkeä useita näyttöjä yhteen.
_

HDMI-lähtöliitäntä
Ei ole koskaan ollut helpompaa liittää laitteeseesi suurempi tai toinen
näyttö. HDMI-lähtöliitännän kautta voit lähettää teräväpiirtovideokuvaa ja
ääntä yhdellä vakiojohdolla.
_

DDR4 RAM -varusteet
DDR4 on RAM-muistin tulevaisuus. Se toimii tehokkaammin ja
luotettavammin suuremmilla nopeuksilla. Sen kaistanleveys on suurempi,
joten kaikki moniajosta pelien pelaamiseen sujuu tehokkaammin.

Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia
saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Todellinen nopeus saattaa vaihdella. Älä kopioi tekijänoikeudella suojattua materiaalia.
3 8K-kuvien katselemiseen vaaditaan 8K-sisältöä.
4 SSD-asemissa 1 Gt = miljardi tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 35 Gt kiintolevytilasta on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Neliytiminen AMD A10-9700 APU -suoritin (3,5–3,8 GHz, 2 Mt:n välimuisti)
Prosessorituoteperhe: A-sarjan neliytiminen AMD-suoritin
Muisti
8 Gt:n DDR4-2400 SDRAM -muisti (1 x 8 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 DIMM
Tallennustuotteet
yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min)
128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Kirjoittava DVD-asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Erikseen: AMD Radeon™ R7 450 (2 Gt:n erillinen GDDR5-muisti);
Ääni
HP Audio;
Näytön kuvaus
Nestekidenäytöt on hankittava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta
www.hp.com/eur/home-monitors.
Virtalaitteet
180 W:n verkkolaite
_

Liitettävyys

Verkkoliittymä
Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000
Langaton yhteys
802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.2 M.2 -yhdistelmä
Portit
2 USB 2.0 -porttia
3 USB 3.0 -porttia
USB 3.0 Type-C™ -portti
äänilinjatulo
äänilähtö
mikrofonitulo
kuuloke-mikrofoni-yhdistelmä
RJ-45-portti
1 M.2; 1 M.2 PCIe
Kolmea erilaista muistikorttia tukeva lukulaite
Ulkoiset massamuistipaikat: Yksi käytössä
Sisäiset asemapaikat: Yksi käytössä
Videoliittimet
DVI-liitäntä; HDMI-liitäntä; DisplayPort-liitäntä

Suunnittelu

Tuotteen väri
Lumenvalkoinen
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP JumpStart
Ohjelmisto
CyberLink PowerDirector; Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office
365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: 1AV24EA #UUW
UPC/EAN code: 190781944621
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
5,7 kg; Pakattu: 7,29 kg
Mitat
31,5×16,3×30,7 cm; Pakattu: 49×23,5×41,4 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Mukana toimitettavat lisävarusteet
USB-näppäimistö, valkoinen
Optinen USB-hiiri

Yhteensopivat lisävarusteet*
* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP:n langaton
K2500näppäimistö
E5E78AA

Takuupalvelut*
HP:n langaton
hiiri X5500
H2W15AA

HP HD 4310
-web-kamera
Y2T22AA

Nouto ja
palautus
-takuu kolme
vuotta
U4812E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava

erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)
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