Podatkovni list

HP Pavilion Power Desktop PC 580-103ny
Zmogljiv namizni računalnik. Napadalna zmogljivost.
Z namiznim računalnikom Pavilion Power, ki je opremljen z najnovejšo tehnologijo, boste imeli v rokah ogromno
zmogljivost. Z dnevnega ustvarjanja nevidno preklopite na nočno igranje, ne da bi se zaustavljali. Pri tolikšni moči vas
ne bo nič držalo nazaj.

Uživajte v ustvarjalnosti in igrah

Opremljen z najnovejšimi procesorji s
štirimi jedri in ločeno grafično kartico
S tolikšno močjo ste pripravljeno na
karkoli, vse od digitalne umetnosti do
osvajanja novih svetov v navidezni
resničnosti.1

Veliko prostora za podatke, velike
možnosti

Izberite zmogljivost in shrambo, ki ju
potrebujete. S 512-GB pogonom SSD
(pri nekaterih modelih) lahko izvedete
zagon v nekaj sekundah, z do 2 TB
trdega diska in možnostjo dveh
diskov (pri nekaterih modelih)2 pa
shranite vso vsebino.

Naj gre staro stran

Znebite se dolgočasne sive škatle – ta
namizni računalnik odraža eleganco v
vsaki podrobnosti. Nov, oglat okvir ter
drzno oblikovanje v zeleni in črni barvi
zagotavljata pravo mero drznosti za
vaš delovni prostor.

Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Intelov sistem številčenja ni merilo za večjo zmogljivost. 2 Za trde diske je 1 GB = 1 milijarda bajtov in 1 TB = 1 bilijon bajtov.
Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB trdega diska je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.
1
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Posebnosti
Windows 10
Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.
_

Grafična kartica AMD® Radeon™ RX 580
This ultra-efficient GPU delivers enhanced gaming performance at high
resolutions and smooth VR gameplay optimized with Polaris architecture
and DirectX® 12 performance.
_

Vmesnik WLAN 802.11 a/c (1 x 1) in Bluetooth® 4.2
Z brezžično tehnologijo si zagotovite povezavo z omrežjem Wi-Fi in s
pripomočki Bluetooth®.
_

Pogon DVD za vnovično zapisovanje
Glejte in zapisujte DVD-je z vgrajenim optičnim pogonom.
_

Možnosti pomnilnika RAM DDR4
DDR4, ki je oblikovan za učinkovitejše in zanesljivejše delovanje pri večjih
hitrostih, je prihodnost pomnilnika RAM. Večja pasovna širina prinaša
izboljšano delovanje na področja vse od večopravilnosti do igranja iger.
_

Shramba na trdem disku
Ne skrbite zaradi povečanja zbirke digitalnih filmov, skladb in slik. Možnosti
ogromne shrambe omogočajo, da shranite vse, in še vedno vam bo ostalo
dovolj prostora.

Windows 10
Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.18
Pripravljen za navidezno resničnost
Strojno opremo in gonilnike smo obremenili z najzahtevnejšimi igrami, da bi
zagotovili zanesljivo hitrost 90 sličic na sekundo in grafiko z visoko
ločljivostjo za nemoteno izkušnjo navidezne resničnosti brez vsakršnih
dodatkov.19
Izhod 5.1 Surround Sound
Vsi potrebni priključki za okoljski zvok 5.1 omogočajo, da za svoje
priljubljene filme, oddaje ali glasbo zagotovite bolj razločen in prepričljivejši
zvok – vse, kar morate narediti, je, da nastavite zvočnik Surround Sound.
_

HP Jumpstart
Pri prvem zagonu računalnika se prikaže prilagojena predstavitev
nastavitve in informativni pregled funkcij računalnika.
_

Shramba v oblaku Dropbox
Shranite in sinhronizirajte svojo vsebino v spletu s storitvijo Dropbox. Za
obdobje enega leta si zagotovite 25 GB prostora za shranjevanje, ki
omogoča dostop, upravljanje in skupno rabo fotografij, glasbe ter datotek
na katerem koli mestu, na katerem je na voljo dostop do interneta.20
_

Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno
opremo, gonilnike, programsko opremo ali posodobitev BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Morda boste morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev
in čez čas bodo za posodobitve lahko v veljavi dodatne zahteve. Pojdite na spletno mesto http://www.microsoft.com.
19 Zahteva vsaj grafično kartico NVIDIA® GTX 970 ali AMD® R9 390X, procesor Intel® i5 in 8 GB pomnilnika RAM. Vse druge sistemske komponente morajo biti pripravljene za navidezno resničnost.
20 25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje enega leta od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, pojdite na spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete
internetno storitev, ki ni vključena.
18

Podatkovni list

HP Pavilion Power Desktop PC 580-103ny

Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor AMD Ryzen™ 5 1600 (osnovna frekvenca 3,2 GHz, frekvenca s tehnologijo
Burst do 3,6 GHz, 16 MB predpomnilnika, 6 jeder)
Družina procesorjev: 6-jedrni procesor AMD Ryzen™ 5 1600
Pomnilnik
16 GB pomnilnika DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Skupno število rež: 2 DIMM
Hitrosti prenosa podatkov do 2133 MT/s.
Shranjevanje
1 TB 7200 obr./min SATA
128-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
Zapisovalnik DVD
Dropbox1
Grafika
Ločeno: Grafična kartica AMD Radeon™ RX 580 (8 GB namenskega pomnilnika
GDDR5);
Zvočna kartica
DTS Studio Sound™
Opis zaslona
Zasloni LCD so naprodaj posebej. Več informacij je na voljo na spletnem mestu
www.hp.com/eur/home-monitors.
Napajanje
300-vatni zunanji napajalnik z izmeničnim tokom
_

Povezovanje

Omrežni vmesnik
Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Brezžična povezljivost
Kombinirani vmesnik 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) in Bluetooth® 4.2 M.2
Vrata
Spredaj: 1 priključek USB 3.0 Type-C™; 1 priključek USB 3.0; 1 kombinirani priključek
za slušalke/mikrofon
Zadaj: 2 priključka USB 3.0; 2 priključka USB 2.0; 1 priključek RJ-45
Bralnik pomnilniških kartic 7-v-1
Zunanja ležišča za pogone: En zaseden
Notranja ležišča za pogone: En zaseden; En razpoložljiv
Priključki za video
1 priključek HDMI; 3 priključki DisplayPort™

Oblikovanje

Barva izdelka
Senčno siv sprednji okvir, vzorec s tankimi črtami
_

Programska oprema

Aplikacije HP
Stikalo za zvok HP; HP JumpStart
Programska oprema
1-mesečni preizkus za nove naročnike zbirke Microsoft® Office 365
Storitve in podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 2MK96EA #BED
Koda UPC/EAN: 192018808218
Ustreznost za električno učinkovitost
Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Teža
7,15 kg; Pakirano: 9,7 kg
Mere
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Pakirano: 49,6 x 24 x 52 cm
Garancija
1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.
Priloženi pripomočki
Črna tipkovnica USB
Optična miška USB

Garancijske storitve*
3-letni
prevzem in
vračilo
U1PS3E

1 25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje dvanajstih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, pojdite na spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena. 2

30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.) 6 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti
določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem
številčenja AMD ni merilo za frekvenco. AMD in Radeon sta blagovni znamki družbe Advanced Micro Devices, Inc. 7 Zmogljivost tehnologije Burst je odvisna od strojne in programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih izjavah o jamstvu, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne
predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Za uporabo vseh funkcij operacijskega sistema Windows boste morda potrebovali
nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo
zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows in logotip Windows so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba
Hewlett-Packard. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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