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HP Pavilion Power Desktop PC 580-180no
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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Ominaisuudet
Windows 10
Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.18
VR-valmis
Olemme virittäneet laitteiston ja ohjaimet vaativimpia pelejä varten vankan
90 kuvaa sekunnissa -toiston ja HD-näytönohjaimen avulla, joten saat
sulavia VR-elämyksiä heti käyttöönoton jälkeen.19
5.1 Surround Sound -lähtö
Kaikki tarvittavat portit aitoa 5.1 surround -ääntä varten, joten
suosikkielokuviesi ja esitysten ääni sekä musiikki kuuluu
yksityiskohtaisempana ja mukaansatempaavana, kun yhdistät
tietokoneeseen surround-kaiuttimet.
_

HP JumpStart
Kun käynnistät tietokoneesi ensimmäisen kerran, saat henkilökohtaista
opastusta ja hyödyllisen yhteenvedon tietokoneen toiminnoista.
_

Dropbox cloud -tallennus
Tallenna ja synkronoi sisältösi verkkoon Dropboxin avulla. Saat 25 Gt
tallennustilaa yhdeksi vuodeksi, jotta voit käyttää, hallita ja jakaa valokuvia,
musiikkia ja tiedostoja mistä tahansa internet-yhteyden välityksellä.20
_

Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjaimia, ohjelmia tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia
saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
19 Edellyttää vähintään NVIDIA® GTX 970- tai AMD® R9 390X -näytönohjainta, Intel® i5 -suoritinta ja 8 Gt RAM-muistia. Järjestelmän kaikkien muiden osien on oltava VR-yhteensopivia.
20 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa yhdeksi vuodeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com.
Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava erikseen.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i5-8400 (2,8 GHz:n perustaajuus, jopa 4 GHz Intel® Turbo Boost
-tekniikalla, 9 Mt:n välimuisti, 6 ydintä)
Prosessorituoteperhe: 8. sukupolven Intel® Core™ i5 -suoritin
Piirisarja
Intel® Z370
Muisti
8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (1×8 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 DIMM
Siirtonopeus enintään 2133 Mt/s.
Tallennustuotteet
yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min)
128 Gt:n SATA SSD
Kirjoittava DVD-asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Erikseen: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 Gt:n erillinen GDDR5-muisti); Varustettu
NVIDIA® Pascal™ -tekniikalla
Ääni
DTS Studio Sound™
Näytön kuvaus
Nestekidenäytöt on hankittava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta
www.hp.com/eur/home-monitors.
Virta
300 watin ulkoinen verkkolaite
_

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

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
_

Lisätietoja

Osanumero
P/N: 2XA83EA #UUW
UPC/EAN code: 192018472259
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. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. Intel, Pentium,
Intel Core, Celeron, Intel-logo ja Intel Inside -logo ovat Intel-yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 7 Intel® Turbo Boost -tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.intel.com/technology/turboboost.
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