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HP Pavilion Power Desktop PC 580-189no
Kraftig PC. Aggressiv ytelse.
Den stasjonære PC-en Pavilion Power er utstyrt med den nyeste teknologien, og sørger for et betydelig nivå av
tilgjengelig ytelse. Du kan sømløst gå fra å skape om dagen til å spille om natten, uten noen gang å senke hastigheten.
Når du har så mye kraft, er det ingenting som holder deg tilbake.

Skap. Spill. Kom med det.

Inneholder de nyeste firekjernede
prosessorene og diskret grafikk. Med
disse kreftene er du klar for enhver
aktivitet, fra å skape digital kunst til å
erobre nye univers i VR.1

Seriøs lagringsplass. Seriøse
muligheter.

Velg ønsket ytelse og lagringsplass.
Start opp på sekunder med opptil
512 GB SSD (på enkelte modeller), og
lagre alt innholdet med opptil 2 TB
harddisk og to lagringsalternativer
(på enkelte modeller).2

Ut med det gamle

Bli kvitt den kjedelige grå boksen –
denne stasjonære PC-en oser av stil.
En ny vinkelinnfatning og stilig grønn
og svart design gir arbeidsplassen
akkurat riktig holdning.

Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og alle programmer kan benytte denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse. 2 For harddisker er 1 GB = 1 milliard byte og 1 TB = 1 trillion byte. Faktisk formatert
kapasitet er mindre. Opptil 30 GB harddiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
1
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Med
Windows 10
Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet –
bare bedre.18
VR-klar
Vi har stresstestet maskinvaren og driverne med de mest grafikkintensive
spillene for å sikre bunnsolid 90 FPS og HD-grafikk for en jevn
VR-opplevelse fra første stund.19
Utgang for 5.1-surroundlyd
Alle nødvendige porter for ekte 5.1-surroundlyd gir det du har av
favorittfilmer, -programmer og -musikk mer nyansert og oppslukende
lydkvalitet, bare ved å koble til et oppsett av surroundlyd-høyttalere.
_

HP Jumpstart
Når du starter opp datamaskinen for første gang, får du en personlig
gjennomgang under konfigurering og en informativ oversikt over
datamaskinens funksjoner.
_

Dropbox-lagring i skyen
Lagre og synkroniser innholdet ditt på nettet med Dropbox. Få 25 GB
lagringsplass i ett år for å få tilgang til, administrere og dele bilder, musikk
og filer fra hvor som helst med Internett-tilgang.20
_

Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøp av maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer.
Se http://www.microsoft.com.
19 Krever minimum NVIDIA® GTX 970 eller AMD® R9 390X-grafikkort, Intel® i5-prosessor og 8 GB minne. Alle andre systemkomponenter må være VR-kompatible.
20 25 GB gratis lagringsplass på Internett i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste
kreves, men er ikke inkludert.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i5-8400 (2,8 GHz grunnfrekvens, opptil 4 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 9 MB hurtigbuffer, 6 kjerner)
Prosessorfamilie: 8. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor
Brikkesett
Intel® Z370
Minne
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 DIMM
Overføringshastighet opptil 2133 MT/s.
Datalagring
1 TB 7200 rpm SATA
128 GB SATA SSD
DVD-opptaker
Dropbox1
Grafikk
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5 dedikert); Drevet av NVIDIA®
Pascal™-arkitektur
Lyd
DTS Studio Sound™
Visningsbeskrivelse
LCD-skjermer selges separat. Du finner mer informasjon på
www.hp.com/eur/home-monitors
Strøm
300 W ekstern strømadapter
_

Tilkobling

Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs tilkobling
Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.2 M.2
Porter
Foran: 1 USB 3.0 Type-C™; 1 USB 3.0; 1 kombinert hodetelefon/mikrofon
Tilbake: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 RJ-45
7-i-1 minnekortleser
Eksterne stasjonsrom: Én i bruk
Interne stasjonsrom: Én i bruk; Én ledig
Videokontakter
2 HDMI-utgang 1.4

Design

Produktfarge
Skyggegrå svart frontdeksel, børstet hårfint mønster
_

Programvare

HP-apper
HP Audio Switch; HP JumpStart
Programvare
Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 3ES20EA #UUW
UPC/EAN code: 192018937086
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
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 begrenset garanti på deler, arbeid og hente- og returtjeneste.; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din
HP-forhandler for mer informasjon.
Medfølgende tilbehør
Svart USB-tastatur
USB optisk mus

Grantiservicer*
3 års henting
og retur
U4812E

1 25 GB gratis lagringsplass på nettet i tolv måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves, men er ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30

dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.) 6 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan
dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron og logoene for
Intel og Intel Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. 7 Intel® Turbo Boost-ytelsen varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se http://www.intel.com/technology/turboboost for mer informasjon.
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