Datablad

HP Pavilion Power Desktop PC 580-110no
Kraftfull stationär dator. Explosiv prestanda.
Den stationära Pavilion Power-datorn har den senaste tekniken och tillhandahåller seriös prestanda. Gå sömlöst från
att skapa på dagtid till att spela på kvällen, utan att någonsin sakta ner. När du har så här mycket kraft finns det inget
som hindrar dig.

Skapa. Spela. Utmana.

Utrustad med de senaste fyrkärniga
processorerna och dedikerad grafik.
Med kraften i den här datorn är du
redo att följa med på alla aktiviteter,
från att skapa digital konst till att
erövra nya världar i VR.1

Stort lagringsutrymme. Stora
möjligheter.

Välj den prestanda och det
lagringsutrymme som du behöver.
Starta datorn på några sekunder med
en SSD-enhet på upp till 512 GB (på
vissa modeller) och spara allt ditt
innehåll med en hårddisk på upp till 2
TB och dubbla lagringsmöjligheter
(på vissa modeller).2

Ut med det gamla

Skippa den tråkiga grå lådan – den
här datorn har stil. En ny kantig panel
och en kraftfull design i grönt och
svart ger din arbetsyta precis rätt
attityd.

Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens
varierar beroende på programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda. 2 För hårddiskar är 1 GB = 1 miljard byte, 1 TB=1 biljon byte. Den
kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 30 GB av hårddisken är reserverad för programvara för systemåterställning.
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Specifikationer
Prestanda

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD Ryzen™ 5 1400 (3,2 GHz basfrekvens, upp till 3,4 GHz burst-frekvens, 8 MB
cache, 4 kärnor)
Processorfamilj: AMD Ryzen™ 5 1400 fyrkärnig processor
Minne
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Totalt antal platser: 2 DIMM
Överföringshastigheten är upp till 2 133 MT/s
Informationslagring
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD-brännare
Dropbox1
Grafik
Separat: AMD Radeon™ RX 580-grafikkort (8 GB GDDR5 dedikerat);
Ljud
DTS Studio Sound™
Bildskärmsbeskrivning
LCD-skärmar säljs separat. Mer information finns på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strömförsörjning
300 W nätadapter
_

Anslutning

Nätverksgränssnitt
Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådlös anslutning
802.11a/b/g/n/ac (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.2 M.2
Portar
Framsida: 1 USB 3.0 Type-C™; 1 USB 3.0; 1 kombinerad hörlur/mikrofon
Tillbaka: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 RJ-45
7-i-1 minneskortläsare
Externa enhetsfack: En upptagen
Interna enhetsfack: Ett upptagen; En ledig
Videoanslutningar
1 HDMI; 3 DisplayPort

Design

Produktens färg
Täckram för frontpanel i färgen shadow black, borstat aluminium
_

Programvara

HP-appar
HP Audio Switch; HP JumpStart
Programvara
Netflix; 1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder
Service och Support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ytterligare information

Artikelnummer
P/N: 2XA13EA #UUW
UPC/EAN code: 192018318809
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
7,15 kg; Förpackat: 9,7 kg
Yttermått
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Förpackat: 49,6 x 24 x 52 cm
Garanti
1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för
produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på
produktsidorna på hp.com
Tillbehör som ingår
Svart USB-tangentbord
Optisk USB-mus

Garantitjänster*
3 års
hämtningsoch
returservice
U4812E

1 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy. Internettjänst krävs. Ingår ej. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova

på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.) 6 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av
denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen. AMD and Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. 7
Burst-frekvensprestanda varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen.
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