Folha de Dados

HP Pavilion Power Desktop PC 580-104np
Um desktop potente. Desempenho monstruoso.
Equipado com a mais recente tecnologia, o Desktop Pavilion Power coloca todo o poder nas suas mãos. Transite da
criatividade diária para a jogabilidade noturna sem abrandar o ritmo ou parar. Com tanta potência, não há nada que o
consiga parar.

Criação. Jogabilidade. Que comece
a festa.
Incorpora os mais recentes
processadores quad-core e placas
gráficas dedicadas. Com toda esta
potência, está preparado para
qualquer atividade, desde criar arte
digital a conquistar novos mundos
em modo de RV.1

Tremendo armazenamento.
Tremendas possibilidades.

Escolha o desempenho e o
armazenamento de que necessita.
Arranque em segundos com SSD de
até 512 GB (em alguns modelos), e
guarde todos os seus conteúdos com
HDD de até 2 TB e opções de
armazenamento duplo (em alguns
modelos).2

Um novo conceito de desktop

Livre-se da aborrecida caixa cinzenta
e opte por este desktop repleto de
estilo. Um arrojado design angular
em verde e preto confere ao seu
espaço de trabalho o carácter certo.

A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta
tecnologia. O desempenho e a frequência do relógio irão variar consoante a carga de trabalho de aplicações e as suas configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho
superior. 2 Para unidades de disco rígido, GB = mil milhões de bytes, TB = um bilião de bytes. A capacidade real formatada é inferior. Até 30 GB da unidade de disco rígido são reservados para o software de recuperação do
sistema.
1
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Características
Windows 10
Alcance grandes coisas com confiança, com a sensação de familiaridade do
Windows, apenas melhorado.18
Preparado para RV
Submetemos o hardware e os controladores à exigência dos jogos mais
intensos para garantir placas gráficas de alta definição e 90 FPS, a fim de
proporcionar instantaneamente uma experiência de RV fluida.19
Som surround 5.1
Com todas as portas necessárias para um verdadeiro som surround 5.1,
desfrute dos seus filmes, programas ou músicas favoritas com uma
qualidade de som superior e mais envolvente, bastando para tal conectar
uma configuração de altifalantes de som surround.
_

HP JumpStart
Quando reiniciar o seu PC pela primeira vez, terá acesso a uma orientação
pessoal durante a configuração e a uma visão geral informativa das
funcionalidades do seu PC.
_

Armazenamento na nuvem dropbox
Armazene e sincronize o seu conteúdo online com a Dropbox. Obtenha 25
GB de armazenamento durante 1 ano para aceder, gerir e partilhar as suas
fotografias, músicas e ficheiros a partir de qualquer local com acesso à
Internet.20
_

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas poderão necessitar de hardware, controladores e software atualizados e/ou adquiridos em separado ou de
atualização do BIOS para tirar o máximo partido das funcionalidades do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Poderão ser aplicadas taxas de fornecedor
de serviços de Internet e requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Visite http://www.microsoft.com.
19 Requer, no mínimo, uma placa gráfica NVIDIA® GTX 970 ou placa gráfica AMD® R9 390X, processador Intel® i5 e 8 GB de RAM. Todos os outros componentes de sistema têm de ter capacidade para RV.
20 25 GB de armazenamento online gratuito durante 1 ano a partir da data de registo. Para consultar todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, aceda a www.dropbox.com. Requer um
serviço de Internet, não incluído.
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Especificações
Desempenho

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
Intel® Core™ i5-8400 (frequência base de 2,8 GHz, até 4 GHz com Tecnologia Intel®
Turbo Boost, 9 MB de cache, 6 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i5 de 8.ª geração
Chipset
Intel® Z370
Memória
SDRAM DDR4-2133 de 8 GB (1 x 8 GB); Total de ranhuras: 2 DIMM
Taxas de transferência de até 2133 MT/s.
Armazenamento
SSD SATA de 256 GB
Gravador de dvd
Dropbox1
Gráficos
Discreta: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (GDDR5 dedicada de 2 GB); Equipado com
arquitetura NVIDIA® Pascal™
Áudio
DTS Studio Sound™
Descrição do ecrã
Monitores LCD vendidos separadamente. Para mais informações, visite
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentação
Transformador de CA (300 W)
_

Conectividade

Interface de rede
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fios
Combo 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.2 M.2
Portas
Parte frontal: 1 USB 3.0 Type-C™; 1 USB 3.0; 1 combinação de
auscultadores/microfone
Parte traseira: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 RJ-45
Leitor de cartões de memória 7 em 1
Baías para unidades externas: Uma ocupada
Baías para unidades internas: Uma ocupada; Uma disponível
Conectores de video
1 Porta DVI; 1 Porta HDMI; 1 Porta DisplayPort™

Design

Cor do Produto
Painel frontal em preto sombra, padrão escovado de linhas muito finas
_

Software

Apps HP
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
Netflix; 1 mês de avaliação para novos clientes do Microsoft® Office 365
Serviço e Suporte
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informações adicionais

Referência
P/N: 3ER35EA #AB9
UPC/EAN code: 192545036757
Conformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
Peso
7,15 kg; Embalado: 9,7 kg
Dimensões
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Embalado: 49,6 x 24 x 52 cm
Garantia
Serviço de peças, mão de obra e recolha e devolução do equipamento (limitado a 2
anos).; Pode alargar a cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos,
no total; para obter mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia
Acessórios incluídos
Teclado USB preto
Rato óptico USB

Serviços de garantia*
3 anos,
recolha e
devolução
UM917E

1 25 GB de armazenamento online gratuito durante 12 meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com. É necessário um serviço de Internet, não

incluído.2 Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a subscrição.) 6 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de
determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas
configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logótipo Intel e o logótipo Intel Inside são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A e noutros países. 7 O
desempenho do Intel® Turbo Boost varia em função do hardware, software e configuração geral do sistema. Visite http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obter mais informações.
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