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HP Pavilion Desktop PC 570-a122no
Tilbake og kraftigere enn noen gang
Mens andre tårn har stått stille, har HP revolusjonert kategorien. Denne HP Pavilion-modellen er det beste som har
skjedd tårnkategorien på over 20 år, med iøynefallende plassbesparende design og fullverdig ytelse og pålitelighet.

Laget for å være dristig

Den nydesignede HP Pavilion er full
av stil og personlighet, har fargevalg
som passer din egen stil og vil hjelpe
deg å gjøre arbeidsområdet ditt til
ditt eget.
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Kraft og ytelse

Med opptil 3 TB lagringsplass,
avansert grafikk, støtte for flere
skjermer og forbedret
oppgraderbarhet gjør at dette tårnet
tåler den mest krevende granskning.1

Bygd for å vare

Når du er på utkikk etter en stasjonær
PC som ikke gir opp, har HP det du
trenger. Vi lar hvert tårn gjennomgå
mer enn 100 tester, noe som sikrer
pålitelighet.

For harddisker, TB = 1 trillion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB harddiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
AMD tokjerners A9-9430 APU (3,2 GHz grunnfrekvens, opptil 3,5 GHz seriefrekvens,
1 MB hurtigbuffer)
Prosessorfamilie: AMD Dual-Core A Series-prosessor
Minne
8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 DIMM
Overføringshastighet opptil 2400 MT/s.
Datalagring
1 TB 7200 rpm SATA
128 GB SATA SSD
Dropbox1
Grafikk
Integrert: AMD Radeon™ R5-grafikk;
Lyd
HP Audio
Visningsbeskrivelse
LCD-skjermer selges separat. Du finner mer informasjon på
www.hp.com/eur/home-monitors
Strøm
90 W eksternt 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
2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang; 1 kombinert
hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 RJ-45
3-i-1 minnekortleser
Eksterne stasjonsrom: Én i bruk
Videokontakter
1 VGA; 1 HDMI-utgang 1.4b

Design

Produktfarge
Skimrende svart
_

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: 2WE14EA #UUW
UPC/EAN code: 192545107730
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
5,7 kg; Pakket: 7,29 kg
Mål
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Pakket: 49 x 23,5 x 41,4 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

Kompatibelt tilbehør*
* Ikke inkludert.

HP
høyttalersystem
400
1FU68AA

Grantiservicer*
HP 22es 54,61
cm (21,5")
skjerm
T3M70AA

HP H3100 svart
kablet
hodetelefon
T3U77AA

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 å bruke denne teknologien. Ytelse og
klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens. AMD og Radeon er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. 7 Burst frequency-ytelse varierer i forhold til
maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon.
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