Taulukot

HP Pavilion Power Desktop PC 580-105no
Tehokas pöytätietokone. Suorastaan hyökkäävä suorituskyky.
Uusimmalla tekniikalla varustetut Pavilion Power -pöytätietokoneet tuovat tullessaan todellista suorituskykyä. Luo
uutta päivisin ja pelaa öisin antamatta minkään hidastaa. Kun tehoa on näin paljon, mikään ei enää pidättele sinua.

Luomiseen. Pelaamisen. Anna
mennä.

Ominaisuuksiin kuuluvat uusimmat
neljän ytimen suorittimet sekä
erillinen näytönohjain. Kun voimaa
riittää, olet valmis mihin tahansa
digitaalisen taiteen luomisesta uusien
maailmojen valloittamiseen.1

Paljon tallennustilaa. Paljon
mahdollisuuksia.

Valitse tarvitsemasi suorituskyky ja
tallennustila. Käynnistyy
muutamassa sekunnissa jopa 512
Gt:n SSD-aseman avulla (tietyissä
malleissa) ja tallentaa kaikki sisältösi
jopa 2 Tt:n kiintolevyn ja kahden
tallennusvaihtoehdon avulla (tietyissä
malleissa).2

Eroon vanhasta

Hylkää harmaa tylsä laite – tämä
pöytätietokone on tyylikäs. Uusi
kulmikas kehys sekä rohkea
vihreänmusta muotoilu tuo työtilaasi
juuri sopivan määrän asennetta.

Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten
työkuorman ja laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. 2 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua ja 1 Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi.
Enintään 30 Gt kiintolevytilasta on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
AMD Ryzen™ 5 1400 (3,2 GHz:n perustaajuus, jopa 3,4 GHz:n pursketaajuus, 8 Mt:n
välimuisti, 4 ydintä)
Prosessorituoteperhe: AMD Ryzen™ 5 1400 -suoritin, 4 ydintä
Muisti
8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (1×8 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 DIMM
Siirtonopeus enintään 2133 Mt/s.
Tallennustuotteet
256 Gt:n SATA SSD
Kirjoittava DVD-asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Erikseen: AMD Radeon™ RX 580 Graphics (4 GB GDDR5 dedicated);
Ääni
DTS Studio Sound™
Näytön kuvaus
Nestekidenäytöt on hankittava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta
www.hp.com/eur/home-monitors.
Virtalaitteet
300 W external AC power adapter
_

Liitettävyys

Verkkoliittymä
Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000
Langaton yhteys
802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.2 M.2 -yhdistelmä
Portit
Etuosa: USB 3.0 Type-C™ -portti; USB 3.0 -portti; kuuloke-mikrofoni-yhdistelmä
Takaosa: 2 USB 3.0 -porttia; 2 USB 2.0 -porttia; 1 RJ-45-liitäntä
Seitsemää eri korttityyppiä tukeva muistikortinlukija
Ulkoiset massamuistipaikat: Yksi käytössä
Sisäiset asemapaikat: Yksi käytössä; Yksi vapaana
Videoliittimet
2 HDMI 1.4 -lähtöliitäntää

Suunnittelu

Tuotteen väri
Syvänmusta etulevy, harjattu hiusviivakuvio
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP JumpStart
Ohjelmisto
Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: 2PV11EA #UUW
UPC/EAN code: 192018345072
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
7,15 kg; Pakattu: 9,7 kg
Mitat
37,8×16,5×36,4 cm; Pakattu: 49,6 x 24 x 52 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Mukana toimitettavat lisävarusteet
USB-näppäimistö, musta
Optinen USB-hiiri

Takuupalvelut*
Nouto ja
palautus
-takuu kolme
vuotta
U4812E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee

LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.) 6 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy
tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. AMD:n numeroinnista ei voi päätellä kellonopeutta. AMD ja Radeon ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. 7 Burst-tekniikan suorituskyky
vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan.
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