Спецификация

HP Pavilion Desktop PC 570-p006nu
Отново тук и по-смели от всякога
Докато другите компютри с тауър кутия не се развиват, HP разчупи категорията. От привличащия погледите
дизайн и малки размери, до пълна производителност и надеждност – този HP Pavilion е най-хубавото нещо,
случило се в областта на компютрите с тауър кутия през последните 20 години.

Проектиран, за да бъде дързък.
Създаден със стил и характер, с
опции за цвят, които да отговарят
на личния Ви стил, HP Pavilion с
обновен дизайн Ви помага да
преобразите работното си място.
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Мощност и ефективност

С до 3 TB място за съхранение,
усъвършенствана графика,
поддръжка на няколко дисплея и
подобрена възможност за ъпгрейд,
този тауър ще удовлетвори и
най-големите изисквания.1

Създаден да бъде издръжлив

Ако търсите настолен компютър,
който никога няма да ви предаде,
HP може да ви го предостави.
Подлагаме всеки компютър на над
100 теста, като така гарантираме
неговата надеждност.

За твърди дискове, 1 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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Спецификации
Изпълнение

Операционна система
Windows 10 Home 64
Процесор
Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz основна честота, до 4,2 GHz, с технология Intel®
Turbo Boost, 8 MB кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: 7-то поколение Intel® Core™ i7 процесор
Чипсет
Intel H270
Памет
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Общо слотове: 2 DIMM модула
Скорости на прехвърляне до 2400 MT/сек.
Съхраняване
2 TB 7200 rpm SATA
DVD записващо
Dropbox1
Графика
Вградени: Графична карта Intel® HD Graphics 630;
Аудио
HP Audio
Описание на дисплея
LCD мониторите се продават отделно. За повече информация, моля, посетете
www.hp.com/eur/home-monitors.
Захранване
180 W захранващ адаптер за променлив ток
_

Свързване

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
2 USB 2.0; 3 USB 3.0; 1 USB 3.0 Type-C™; 1 аудио вход; 1 аудио изход; 1 вход за
микрофон; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 1 RJ-45
Четец за карти-памет 3 в1
Гнезда за външни устройства: Един зает
Гнезда за вътрешни устройства: Един зает
Видео съединители
1 VGA; 1 изход HDMI-out 1.4

Разработване
Цвят на продукта
Блестящо черно
_

Софтуер

Приложения на НР
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect
Софтуер
CyberLink PowerDirector; 1-месечен тестов период за новите потребители на
Microsoft® Office 365
Сервиз и поддръжка
McAfee LiveSafe™ 2
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: 2CY98EA #AKS
UPC/EAN код: 192545222525
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
5,7 кг; Опакован: 7,29 кг
Размери
31,5 x 16,3 x 30,7 см; Опакован: 49 x 23,5 x 41,4 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

Съвместими аксесоари*
* Не е включено.

Безжична
клавиатура HP
K2500
E5E78AA

Гаранционни услуги*
Безжична
мишка HP
X5500
H2W15AA

22-инчов
дисплей HP
21,5er
T3M72AA

3-годишна
гаранция с
връщане в
склад
U4810E

1 25 GB безплатно онлайн хранилище за 12 месеца от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com. Необходима е интернет услуга, която не е включена в офертата. 2

Предложение за 30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.) 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 Intel не е мярка за по-висока производителност. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, логото на Intel и логото на Intel Inside са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни. 7 Ефективността на технологията Intel® Turbo Boost зависи от хардуера, софтуера и общата
системна конфигурация. За допълнителна информация вижте http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за
гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на
настоящото. 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. Microsoft,
Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Bluetooth е търговска марка на своя собственик и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в
САЩ и други страни. ENERGY STAR е регистрирана марка, собственост на американското правителство. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
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