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HP Pavilion Desktop PC 570-p061nt
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
Performans

İşletim Sistemi
FreeDOS 2.0
Işlemci
Intel® Core™ i5-7400 (3 GHz taban frekansı, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,5
GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Yonga kümesi
Intel H270
Bellek
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB)
Bilgi Depolama
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD yazıcı
Grafik
Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 630;
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

Tasarım

Ürün rengi
Parlak siyah
_
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 1ZP56EA #AB8
UPC/EAN kodu: 191628577316
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 USB klavye
USB optik fare
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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
3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Harici sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan
Video Konektörü
1 VGA; 1 HDMI 1.4b çıkışı

Uyumlu aksesuarlar*
* Dahil değildir.

HP Kablosuz
K2500 Klavye
E5E78AA

Garanti hizmetleri*
HP X5500
Kablosuz Fare
H2W15AA

HP 22er 21,5 inç
Ekran
T3M72AA

3 yıllık bayiye
iade
UK183E

6 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre

değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel logosu ve Intel Inside logosu Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır. 7 Intel® Turbo Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem
yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.intel.com/technology/turboboost/ adresine bakın.
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