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Rohkea paluu
Muut tornit ovat jämähtäneet paikalleen – HP on mullistanut koko laiteluokan. Kovan suorituskyvyn, luotettavuuden ja
tyylikkään designin ansiosta HP Pavilion on parasta, mitä tornitietokoneille on tapahtunut yli 20 vuoteen.

Ulkonäkö kohdallaan

Tämä pöytätietokone on tyyliä sisältä
ja ulkoa. Mullista työtilasi uudistetulla
HP Pavilion -tietokoneella.
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Suorituskykyä, jolla kehtaa
kehuskella

Tornitietokoneeseen pakkaamamme
laitteisto sisältää 3 Tt tallennustilaa,
valinnaisen näytönohjaimen ja tuen
kahdelle näytölle, joten se kestää
kriittisintäkin tarkastelua.1

Luotettu markkinajohtaja

Vuosikymmenten kokemus on
opettanut, ettei mikään ole
tärkeämpää kuin luotettavuus.
Laitteistolle tehdyt tiukat testaukset
takaavat, että saat aina todistetusti
luotettavat laitteet.

Kiintolevyasemissa Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Enintään 30 Gt kiintolevytilasta on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
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Ominaisuudet
7. sukupolven Intel® Core™ -prosessorit
Tehokasta suorituskykyä, jotta selviydyt helposti moniajon vaatimuksista.
Saat käyttöösi uusia tapoja olla vaikutuksessa tietokoneesi kanssa ja
parannetut 4K-video-ominaisuudet.
_

Intel® -HD-näytönohjain
Vaikuttava grafiikka aina apunasi. Intel® HD Graphics tuottaa näyttöön
elävää kuvaa sujuvasti, kun katselet videota tai vain surffaat netissä.
_

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.5
_
_
_
_
_

NVIDIA® GTX 1060 -näytönohjain
Täysin uuden NVIDIA® Pascal™ -arkkitehtuurin ansiosta pelaaminen ei enää
palaa entiselleen. Saat kaiken tarvitsemasi tehon nopeaa, sujuvaa ja virtaa
säästävää pelikokemusta varten.
_

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.
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Todellinen nopeus saattaa vaihdella. Älä kopioi tekijänoikeudella suojattua materiaalia.
8K-kuvien katselemiseen vaaditaan 8K-sisältöä.
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
Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz:n perustaajuus, jopa 4,2 GHz Intel® Turbo Boost
-tekniikalla, 8 Mt:n välimuisti, 4 ydintä)
Prosessorituoteperhe: 7. sukupolven Intel® Core™ i7 -suoritin
Piirisarja
Intel H170
Muisti
8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (1×8 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 DIMM
Tallennustuotteet
yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min)
256 Gt:n SATA SSD
Kirjoittava DVD-asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Erikseen: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 Gt:n erillinen GDDR5-muisti); Varustettu
NVIDIA® Pascal™ -tekniikalla
Ääni
DTS Studio Sound™
Näytön kuvaus
Nestekidenäytöt on hankittava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta
www.hp.com/eur/home-monitors.
Virtalaitteet
300 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
RJ-45
kuuloke–mikrofoni-yhdistelmä
äänilinjatulo
äänilähtö
mikrofonitulo
PCIe x1 -paikka; PCIe x16 -paikka; M.2-liitäntä
Seitsemää eri korttityyppiä tukeva muistikortinlukija
Ulkoiset massamuistipaikat: Yksi käytössä
Sisäiset asemapaikat: Kaksi käytössä
Videoliittimet
1 DVI-liitäntää; 1 HDMI-portti; 3 DisplayPort-liitäntää

Suunnittelu
Tuotteen väri
Puhdas hopea
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP JumpStart
Ohjelmisto
CyberLink PowerDirector; Netflix
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: 1ZM90EA #UUW
UPC/EAN code: 191628223657
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
7,15 kg; Pakattu: 9,7 kg
Mitat
37,8×16,5×36,4 cm; Pakattu: 49,6 x 24 x 52 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, musta
Optinen USB-hiiri

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

Takuupalvelut*
Langaton HP
X7500 -hiiri
H6P45AA

HP 27es -näyttö,
68,58 cm (27
tuumaa)
T3M86AA

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.) 6 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä.
Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. Intel, Pentium,
Intel Core, Celeron, Intel-logo ja Intel Inside -logo ovat Intel-yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 7 Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.intel.com/technology/turboboost.
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