Fişă tehnică

HP Pavilion Power Desktop PC 580-102nq
Un desktop puternic. Performanţe provocatoare.
Echipat cu cea mai recentă tehnologie, Pavilion Power Desktop pune performanţele înalte în mâinile dvs. Treceţi fără
probleme de la creaţia diurnă la jocurile nocturne, fără să încetiniţi vreodată. Când aveţi atâta putere, nimic nu vă poate
trage înapoi.

Creaţie. Jocuri. Gata pentru orice.

Dispune de cele mai recente
procesoare quad core şi de o placă
grafică distinctă. Beneficiind de
această putere, sunteţi gata să
abordaţi orice activitate, de la creaţii
de artă digitală până la cucerirea de
noi lumi în VR.1

Stocare superioară. Posibilităţi
superioare.

Alegeţi performanţele şi configuraţia
de stocare necesare. Porniţi în câteva
secunde, cu unitatea SSD de până la
512 GB (la anumite modele) şi salvaţi
tot conţinutul, cu unitatea HDD de
până la 2 TB şi opţiunile de stocare
dublă (la anumite modele).2

Scăpaţi de cel vechi

Renunţaţi la cutia gri monotonă –
acest desktop este gândit cu stil. O
mască unghiulară nouă şi un design
verde şi negru îndrăzneţ oferă
spaţiului de lucru nivelul de atitudine
potrivit.

Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa
şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea Intel nu este un indicator al performanţelor superioare. 2 Pentru unităţi de disc, 1 GB = 1
miliard octeţi, 1 TB = 1 bilion octeţi. Capacitatea reală formatată este mai mică. Până la 30 GB de pe disc sunt rezervaţi pentru software-ul de recuperare a sistemului.
1

Fişă tehnică

HP Pavilion Power Desktop PC 580-102nq

Specificaţii
Procesor
AMD Ryzen™ 5 1400 (frecvenţă de bază de 3,2 GHz, frecvenţă de vârf de până la 3,4
GHz, cache de 8 MB, 4 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor cu 4 nuclee AMD Ryzen™ 5 1400
Memorie
SDRAM DDR4-2133 de 12 GB (1 x 4 GB, 1 x 8 GB)
Rate de transfer de până la 2133 MT/s.
Stocare
1 TB 7200 rpm SATA
DVD-Writer
Grafică
Componente distincte: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (memorie GDDR5 dedicată de 2
GB); Echipat cu arhitectură NVIDIA® Pascal™
Audio
DTS Studio Sound™
Ecran
Monitoarele LCD se vând separat. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.hp.com/eur/home-monitors.
Putere
Adaptor de alimentare de c.a. extern de 180 W
_

Design

Culoarea produsului
Mască frontală neagră, model lustruit, cu linii foarte subţiri
_
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: 2PU95EA #AKE
Cod UPC/EAN: 192018289321
Greutate
7,15 kg; Împachetat: 9,7 kg
Dimensiuni
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Împachetat: 49,6 x 24 x 52 cm
Garanţie
1 an garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi
extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani;
pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Accesorii incluse
Tastatură USB
USB wired optical mouse

Conectivitate

Interfaţă reţea
LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat
Conectivitate wireless
Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (1x1) şi Bluetooth® 4.2 M.2
Porturi
Partea frontală: 1 USB 3.0 Type-C™; 1 USB 3.0; 1 port combinat căşti/microfon
Partea din spate: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 RJ-45
Cititor pentru carduri de memorie 7-în-1
Docuri externe pentru disc: Unul ocupat
Docuri interne de disc: Unul ocupat; unul disponibil
Conectori video
2 ieşiri HDMI 1.4

Service în garanţie*
3 ani returnare la
depozit
U4810E

6 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale

aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea AMD nu este o măsură a vitezei ceasului. AMD şi Radeon sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. 7 Performanţa frecvenţei impulsurilor variază în funcţie de hardware, de software şi de configuraţia generală a
sistemului.
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