Veri sayfası

HP Pavilion Power Desktop PC 580-103nt
Ezip geçin
En son teknolojiyle donatılan Pavilion Power Masaüstü Bilgisayar size ciddi anlamda performans sunar. Temponuzu hiç
kaybetmeden gündüzleri çalışmaktan geceleri oyun oynamaya sorunsuz bir şekilde geçiş yapın. Bu kadar gücünüz
varken sizi hiçbir şey durduramaz.

Yaratıcılık. Oyun. Her şeye
hazırsınız.

En yeni dört çekirdekli işlemciye ve
ayrık grafik kartına sahiptir. Bu güç
sayesinde dijital resim
uygulamalarından sanal gerçeklikte
yeni dünyaları fethetmeye kadar her
şeye hazırsınız.1

Büyük depolama alanı. Büyük
olanaklar.

İhtiyacınız olan performans ve
depolamayı seçin. 512 GB'a kadar
SSD (belirli modellerde) sayesinde
birkaç saniye içinde başlatın ve 2 TB’a
kadar HDD ve çift depolama
seçenekleriyle (belirli modellerde)
tüm içeriğinizi saklayın.2

Eskiden kurtulun

Sıkıcı gri kutudan kurtulun, bu
masaüstü bilgisayar doğuştan şıktır.
Yeni açılı çerçevesi ve çarpıcı yeşil ve
siyah tasarımı çalışma alanınıza tam
da istediğiniz şıklığı katar.

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. 2 Sabit sürücüler için GB = 1 milyar bayt, 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
AMD Ryzen™ 5 1600 (3,2 GHz taban frekansı, 3,6 GHz'e kadar seri çekim frekansı, 16
MB önbellek, 6 çekirdekli)
İşlemci ailesi: AMD Ryzen™ 5 1600 6 Çekirdekli işlemci
Bellek
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Toplam yuva: 2 DIMM
En fazla 2133 Gb/s MT/s aktarım hızları;
Bilgi Depolama
1 TB 7200 rpm SATA
DVD yazıcı
Dropbox1
Grafik
Bağımsız: AMD Radeon™ RX 580 (8 GB GDDR5 ayrılmış);
Ses
DTS Studio Sound™
Ekran açıklaması
LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.
Güç
300 W AC güç adaptörü

Tasarım

Ürün rengi
Gölge siyahı ön çerçeve, fırçalanmış ince çizgili doku
_

Yazılım
Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 2PU54EA #AB8
UPC/EAN kodu: 192018116979
Ağırlık
7,15 kg; Paketli: 9,7 kg
Boyutlar
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Paketli: 49,6 x 24 x 52 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.

_

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
Ön: 1 USB 3.0 Type-C™; 1 USB 3.0; 1 birleşik kulaklık/mikrofon
Geri: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 RJ-45
7'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Harici sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan
Dahili sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan; Bir adet kullanılabilir
Video Konektörü
1 HDMI; 3 DisplayPort

Garanti hizmetleri*
3 yıllık bayiye
iade
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1 Kayıt tarihinden itibaren 12 ay boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir. 2 McAfee

LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.) 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. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı ölçütü değildir. AMD ve Radeon, Advanced Micro Devices, Inc'nin ticari markalarıdır. 7 Toplu
frekans performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir.
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