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HP Pavilion Power Desktop PC 580-188no
Effektiv bærbar computer. Imponerende ydeevne.
Den stationære Pavilion Power-pc er udstyret med den nyeste teknologi, så du får al den ydeevne, du kan drømme om.
Du kan uden problemer arbejde kreativt om dagen og kaste dig over spillene om aftenen og om natten – uden
nogensinde at sætte farten ned. Med alle de kræfter er der intet, der kan holde dig tilbage.

Arbejde. Spil. Hvad som helst.

Udstyret med de nyeste
quad-core-processorer og separat
grafikkort. Med dette store opbud af
kraft kan du udføre alle opgaver – lige
fra digital kunst til erobring af nye
verdener i VR.1

Stor lagerplads. Store muligheder.

Vælg den ydelse og lagerkapacitet,
du har brug for. Start på få sekunder
med op til 512 GB SSD (på visse
modeller), og gem alt dit indhold med
op til 2 TB HDD og mulighed for to
lagre (på visse modeller).2

Ud med det gamle

Smid den kedelige, grå kasse bort –
denne stationære pc har masser af
stil. Den nye ramme med spændende
vinkler og det skarpe design i grøn og
sort giver dit arbejdsområde den helt
rette mængde attitude.

Multi-core er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger
af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for større ydeevne. 2 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte, 1 TB = 1 billion byte.
Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 30 GB plads på harddisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
1
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Fremhævede funktioner
Windows 10
Du kan udføre fantastiske ting helt uden problemer og med den velkendte
følelse, du får med Windows – bare bedre.18
Klar til VR
Vi har testet hardwaren og driverne med de mest krævende spil for at sikre
bundsolide 90 billeder pr. sekund og HD-grafik, så du får en problemfri
VR-oplevelse lige fra kassen.19
5.1 Surround sound-udgang
Med alle de nødvendige porte til ægte 5.1 surround sound, kan du give dine
yndlingsfilm, serier eller musik mere nuanceret og underholdende
lydkvalitet ved bare at tilslutte højtalere, der understøtter surround sound.
_

HP Jumpstart
Når du starter din pc for første gang, får du en personlig gennemgang
under opsætningen og et informativt overblik over pc'ens funktioner.
_

Cloudlagring i Dropbox
Opbevar og synkroniser indhold online med Dropbox. Du får i alt 25 GB
lagerplads i et år og mulighed for at åbne, administrere og dele fotos og
filer samt musik overalt, hvor der er internetforbindelse.20

_

Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra
krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
19 Der kræves som minimum et NVIDIA® GTX 970- eller AMD® R9 390 X-grafikkort, en Intel® i5-processor og 8 GB RAM. Alle andre systemkomponenter skal være kompatible med VR.
20 25 GB gratis onlinelagerplads i 1 år fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Kræver internetforbindelse, som ikke medfølger.
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Specifikationer
Ydeevne

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i5-8400 (basisfrekvens på 2,8 GHz, op til 4 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 9 MB cache, 6 kerner)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5-processor, 8. generation
Chipsæt
Intel® Z370
Hukommelse
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Slots i alt: 2 DIMM
Overførselshastigheder på op til 2133 MT/s.
Harddiskplads
1 TB 7200 o/min. SATA
256 GB SATA SSD
Dvd-brænder
Dropbox1
Grafik
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB dedikeret GDDR5); Med NVIDIA®
Pascal™-arkitektur
Lyd
DTS Studio Sound™
Skærmbeskrivelse
LCD-skærme sælges separat. Se flere oplysninger på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strømforsyning
Ekstern vekselstrømsadapter på 300 W
_

Tilslutning

Netværksinterface
Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs forbindelse
Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.2 M.2
Porte
Foran: 1 USB 3.0 Type-C™; 1 USB 3.0; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik
Back (Tilbage): 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 RJ-45
7-i-1-hukommelseskortlæser
Eksterne drevbåse: Et optaget
Interne drevbåse: Et optaget; Et ledigt
Skærmstik
1 DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort™

Design

Produktfarve
Sort forkant, børstet mønster
_

Software

HP-apps
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: 3ES27EA #UUW
UPC/EAN code: 192018938106
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
7,15 kg; Pakket: 9,7 kg
Mål
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Pakket: 49,6 x 24 x 52 cm
Garanti
1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og
arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger
på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.
Inkluderet tilbehør
Sort trådløst tastatur
Trådløs optisk mus

Garantitjenester*
3 års
afhentning og
returnering
U4812E

1 25 GB gratis onlinelagerplads i 12 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages

gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.) 6 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for
alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logoet
og Intel Inside-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. 7 Intel® Turbo Boost-ydeevnen varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen. Du kan få flere oplysninger på
http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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