Fişă tehnică

HP Pavilion Desktop PC 570-p017nq
Retro, dar mult mai impresionant
În timp ce alte turnuri au rămas neschimbate, HP a adus inovaţie în această categorie. De la designul atractiv care
economiseşte spaţiu, până la performanţele şi fiabilitatea complete, acest HP Pavilion este cel mai bun lucru care s-a
întâmplat la turnuri în peste 20 de ani.

Concepţie îndrăzneaţă

Înzestrat cu stil şi personalitate, cu
opţiuni de culori potrivite stilului tău,
modelul HP Pavilion reconceput este
ideal pentru transformarea spaţiului
de lucru.
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Putere şi performanţă

Graţie spaţiului de stocare de până la
3 TB, graficii avansate, suportului
pentru afişaje multiple şi
posibilităţilor de upgrade
îmbunătăţite, acest turn face faţă
oricăror pretenţii.1

Făcut să dureze

Când ești în căutarea unui desktop
care nu va înceta să lucreze, HP are
soluţia potrivită. Am supus fiecare
turn la peste 100 de teste,
asigurându-le fiabilitatea de
încredere.

Pentru unităţi de disc, 1 TB = 1 bilion octeţi. Capacitatea reală formatată este mai mică. Până la 30 GB de pe disc sunt rezervaţi pentru software-ul de recuperare a sistemului.
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Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
FreeDOS 2.0
Procesor
Intel® Core™ i5-7400 (frecvenţă de bază de 3 GHz, până la 3,5 GHz cu tehnologie
Intel® Turbo Boost, cache de 6 MB, 4 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i5 din a 7-a generaţie
Chipset
Intel® H270
Memorie
SDRAM DDR4-2400 de 8 GB (1 x 8 GB); Număr total de sloturi: 2 DIMM
Rate de transfer de până la 2400 MT/s.
Stocare
1 TB 7200 rpm SATA
DVD-Writer
Grafică
Componente distincte: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (memorie GDDR5 dedicată de 2
GB); Echipat cu arhitectură NVIDIA® Pascal™
Audio
HP Audio
Ecran
Monitoarele LCD se vând separat. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentare curent
Sursă de alimentare de 180 W

Design

Culoarea produsului
Negru sclipitor
_
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Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: 2CZ45EA #AKE
Cod UPC/EAN: 192545493628
Greutate
5,7 kg; Împachetat: 7,29 kg
Dimensiuni
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Împachetat: 49 x 23,5 x 41,4 cm
Garanţie
2 ani servicii limitate cu componente, manoperă şi service la centru autorizat.; Puteţi
extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani;
pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Accesorii incluse
Tastatură neagră USB
Mouse optic USB
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Conectivitate

Interfaţă reţea
LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat
Conectivitate wireless
Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (1x1) şi Bluetooth® 4.2 M.2
Porturi
2 USB 2.0; 3 USB 3.0; 1 USB 3.0 Type-C™; 1 intrare audio; 1 ieşire audio; 1 intrare
microfon; 1 port combinat căşti/microfon; 1 RJ-45
Cititor pentru carduri de memorie 3-în-1
Docuri externe pentru disc: Unul ocupat
Docuri interne de disc: Unul ocupat
Conectori video
1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort™

Accesorii recomandabile*
* Nu este inclus.

Tastatură
wireless HP
K2500
E5E78AA

Service în garanţie*
Mouse wireless
HP X5500
H2W15AA

Monitor HP 22er
de 21,5 inchi
T3M72AA

3 ani returnare la
depozit
U4810E

6 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale

aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea Intel nu este o măsură a performanţelor superioare. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logoul Intel şi logoul Intel Inside sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte ţări/regiuni. 7 Performanţele Intel® Turbo
Boost variază în funcţie de hardware, de software şi de configuraţia generală a sistemului. Pentru mai multe informaţii, consultă http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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