Спецификация

HP Pavilion Power Desktop PC 580-120nu
Мощен настолен модел. Агресивна производителност.
Оборудван с най-новата технология, Pavilion Power Desktop Ви осигурява стабилно ниво на производителност.
Преминете безпроблемно от творчество през деня към игри през нощта, без изобщо да спирате. Когато
притежавате такава мощност, нищо не може да Ви спре.

Творчество. Игра. Готов е за
всичко.

Включва най-новите четириядрени
процесори и отделени графични
карти. С такава мощност нито едно
предизвикателство не е проблем за
Вас – от създаването на дигитално
изкуство до завладяването на нови
светове във виртуална реалност
(VR).1

Повече място за съхранение.
Повече възможности.

Изберете производителността и
мястото за съхранение, от които се
нуждаете. Стартирайте за секунди с
до 512 GB SSD (при избрани модели)
и запазете цялото си съдържание с
до 2 TB HDD и с опции за двойно
съхранение (при избрани модели).2

Изхвърлете старото

Изхвърлете скучната сива кутия –
този настолен компютър е
изпълнен със стил. Новата ъглова
рамка и дръзкият дизайн в зелено и
черно придават на работното Ви
място идеалното настроение.

Multi-Core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.
Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните Ви конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка за по-висока
производителност. 2 За твърди дискове, GB = 1 милиард байта, TB=1 трилион байта. Реалният форматиран капацитет е по-малък. До 30 GB от твърдия диск са запазени за софтуер за възстановяване на
системата.
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Изобразяване
Windows 10
Правете страхотни неща уверено с познатия ви Windows – но още
по-добър.18
Готов за VR
Тествахме оптималната работа на хардуера и драйверите с
най-натоварващите игри, за да гарантираме солидните 90 кадъра в
секунда и графика с висока разделителна способност за плавно VR
изживяване още с първото използване.19
5.1 съраунд изходящ звук
С всички необходими портове за истински 5.1 съраунд звук, придайте
на Вашите филми, шоу програми или музика по-отличаващо се и
завладяващо звуково качество, просто като свържете комплект
високоговорители със съраунд звук.
_

HP Jumpstart
Когато заредите компютъра си за пръв път, получете персонално
разяснение стъпка по стъпка по време на настройките и вижте
информация за функциите на Вашия компютър.
_

Облачно съхранение Dropbox
Съхранявайте и синхронизирайте съдържанието си онлайн с Dropbox.
Вземете 25 GB съхранение за една година за достъп, управление и
споделяне на снимките, музиката и файловете Ви отвсякъде с интернет
достъп.20
_

Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на
BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни
изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
19 Изисква минимум графична карта NVIDIA® GTX 970 или AMD® R9 390X, процесор Intel® i5 и 8 GB RAM. Всички останали системни компоненти трябва да са VR съвместими.
20 25 GB безплатно онлайн съхранение за една година от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com.
Изисква се интернет услуга, която не е включена.
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Спецификации
Изпълнение

Операционна система
FreeDOS 2.0
Процесор
AMD Ryzen™ 3 1200 (3,1 GHz основна честота, до 3,4 GHz честота на изгаряне,
8 MB кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: AMD Ryzen™ 3 1200 4-ядрен процесор
Памет
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Общо слотове: 2 DIMM модула
Transfer rates up to 2133 MT/s.
Съхраняване
1 TB 7200 rpm SATA
DVD записващо
Графика
Дискретен: Графична карта AMD Radeon™ RX 550 (2 GB GDDR5 заделена);
Аудио
DTS Studio Sound™
Описание на дисплея
LCD мониторите се продават отделно. За повече информация, моля, посетете
www.hp.com/eur/home-monitors.
Захранване
Захранване 300 W AC
_

Свързване

Разработване

Цвят на продукта
Преден панел в цвят Shadow black, дизайн с хоризонтални ивици като от четка
_

Софтуер

Приложения на НР
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: 3QV34EA #AKS
UPC/EAN код: 192545155069
Тегло
7,15 кг; Опакован: 9,7 кг
Размери
37,8 x 16,5 x 36,4 см; Опакован: 49,6 x 24 x 52 см
Гаранция
1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт при донасяне в сервизен
център.; Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до
3 години; За повече информация се свържете с местния търговски представител
на HP.
Включени аксесоари
Черна USB клавиатура
USB оптична мишка

Мрежов интерфейс
Вградена 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN карта
Безжични връзки
Комбинация от 802.11a/b/g/n/ac (1x1) и Bluetooth® 4.2 M.2
Портове
Напред: 1 USB 3.0 Type-C™; 1 USB 3.0; 1 комбиниран изход за
слушалки/микрофон;
Назад: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 RJ-45
Четец за карти-памет 7 в1
Гнезда за външни устройства: Един зает
Гнезда за вътрешни устройства: Един зает; Един наличен
Видео съединители
1 HDMI; 3 DisplayPort™

Гаранционни услуги*
3-годишна
гаранция с
връщане в
склад
U4810E
6 Multi-Core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология. Производителността и тактовата честота

зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните ви конфигурации. Номерирането на AMD не е мярка за тактовата честота. AMD и Radeon са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. 7 Ефективността на
технологията Burst frequency зависи от хардуера, софтуера и общата системна конфигурация.
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