גיליון נתונים

HP Pavilion Desktop PC 570-p007nj
תמיכה ותעוזה גדולות מתמיד
בזמן שמחשבים ניצבים אחרים לא התקדמו HP ,ניערה את הקטגוריה הזאת .החל מהעיצוב שובה העין וחסכוני במקום וכלה במהימנות
וביצועים מלאים  HP Pavilion -זה הדבר הכי טוב שקרה למחשבים ניצבים במשך למעלה מ -20שנה.

תוכנן לבלוט בשטח

המחשב הנייד  HP Pavilionבעל העיצוב
החדש ,המלא בסגנון ואישיות ,עם
אפשרויות צבע שמתאימות לסגנון שלך,
מסייע לך לשנות את סביבת העבודה שלך.

עוצמה וביצועים

שטח אחסון של עד  3טרהבייט ,גרפיקה
מתקדמת ,תמיכה בצגים מרובים ויכולת
שדרוג משופרת ,מאפשרים למחשב ניצב זה
לעמוד בדרישות הקפדניות ביותר1.

בנוי להאריך ימים

כאשר אתה מחפש מחשב שולחני שלא מוכן
להפסיק לעבוד HP ,עונה על צרכיך .אנחנו
מעבירים כל מארז למעלה מ -100בדיקות,
המבטיחות את האמינות המהימנה שלו.

 1עבור כוננים קשיחים ,טרהבייט =  1טריליון בייטים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט מנפח הכונן הקשיח שמורים לתוכנת שחזור המערכת.

גיליון נתונים

HP Pavilion Desktop PC 570-p007nj

ביצועים

מפרט

מעבד
מעבד ) Intel® Core™ i7-7700תדר בסיס של  ,3.6 GHzעד  4.2 GHzעם טכנולוגיית Intel® Turbo
 ,Boostמטמון של  4 ,8 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 7
ערכת שבבים
Intel H270
זיכרון
זיכרון  DDR4-2400 SDRAMבנפח  ;(8 GB x 1) 8 GBמספר חריצים כולל 2 :רכיבי DIMM
אחסון
 SATAשל  7,200 ,1 TBסל"ד
כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 256 GB
צורב DVD
גרפיקה
בדיד) NVIDIA® GeForce® GTX 1050 :זיכרון  GDDR5ייעודי של  ;(2 GBמופעל באמצעות
ארכיטקטורת ™NVIDIA® Pascal
שמע
שמע HP Audio
תיאור תצוגה
מסכי  LCDלרכישה בנפרד .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.hp.com/eur/home-monitors
מתח
מתאם מתח  ACשל  65וואט

עיצוב

צבע מוצר
שחור מנצנץ
_

תוכנה
_

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: 1ZP23EA #ABT
קוד UPC/EAN: 191628505128
משקל
 5.7ק"ג; ארוז 7.29 :ק"ג
ממדים
 31.5 x 16.3 x 30.7ס"מ; ארוז 41.4 x 23.5 x 49 :ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת למשך שנה על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה; באפשרותך להרחיב את כיסוי
האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה אל משווק  HPשלך.
אביזרים כלולים
מקלדת אלחוטית בשחור
עכבר אופטי אלחוטי

_

קישוריות

ממשק רשת
רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת
קישוריות אלחוט
 (1x1) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.2 M.2-משולב
יציאות
 2יציאות  3 ;USB 2.0יציאות USB 3.0
יציאת  USB 3.0מסוג ™Type-C
כניסת שמע
יציאת שמע
כניסת מיקרופון
יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
יציאת RJ-45
 ;M.2חריץ  M.2 PCIeאחד
קורא כרטיס זיכרון  3ב1-
מפרצים לכוננים חיצוניים :יציאה אחת בשימוש
מחברי וידאו
יציאת  ;VGAיציאת HDMI 1.4

שירותים במסגרת האחריות*

אביזרים תואמים*
* לא כלול.
עכבר אלחוטי HP
X5500 Wireless
Mouse
H2W15AA

צג  HP 22erבגודל
 21.5אינץ'
T3M72AA

איסוף והחזרה למשך
שלוש שנים
U4812E
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