Podatkovni list

HP Pavilion Desktop PC 570-p050ny
Prenovljen in izpopolnjen
Medtem ko se drugi proizvajalci niso ukvarjali z računalniki v ohišju stolpa, je HP dodobra pretresel to kategorijo. Ta
računalnik HP Pavilion, ki vključuje vse od privlačnega oblikovanja, s katerim lahko prihranite prostor, do polne
zmogljivosti ter zanesljivosti, je najboljše, kar se je v več kot 20 letih zgodilo računalnikom v ohišju stolpa.

Oblikovan za drznost

Preoblikovani računalnik HP Pavilion,
ki ga zaznamujejo slog in osebnost
ter barvne možnosti, ki se ujemajo z
vašim slogom, vam bo pomagal
spremeniti delovni prostor.
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Zmogljivost in učinkovitost

Do 3 TB pomnilnika, napredna
grafična kartica, podpora za več
zaslonov in izboljšane možnosti
nadgradnje omogočajo, da ta stolp
opravi tudi najtemeljitejše preglede.1

Izdelan za trajnost

Če iščete namizje, ki se ne ustavi, je
HP pravi naslov za vas. V vsakem
računalniku v ohišju stolpa opravimo
več kot 100 preizkusov, s katerimi
skrbimo za preverjeno zanesljivost.

Za trde diske je 1 TB = 1 milijarda bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Do 30 GB trdega diska je rezerviranega za programsko opremo, ki je namenjena obnovitvi sistema.
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HP Pavilion Desktop PC 570-p050ny

Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
FreeDOS 2.0
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-7400 (osnovna frekvenca 3 GHz, s tehnologijo Intel® Turbo
Boost tudi do 3,5 GHz, 6 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i5 sedme generacije
Nabor vezij
Procesor Intel® H270
Pomnilnik
8 GB pomnilnika DDR4-2400 SDRAM (1 x 8 GB); Skupno število rež: 2 DIMM
Hitrosti prenosa podatkov do 2400 MT/s
Shranjevanje
256-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
Zapisovalnik DVD
Grafika
Ločeno: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 GB namenskega pomnilnika GDDR5);
Uporablja arhitekturo NVIDIA® Pascal™
Zvočna kartica
Zvok HP
Opis zaslona
Zasloni LCD so naprodaj posebej. Več informacij je na voljo na spletnem mestu
www.hp.com/eur/home-monitors.
Napajanje
180-vatni napajalnik za izmenično napetost

Oblikovanje
Barva izdelka
Iskreče črna
_
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 2CZ10EA #BED
Koda UPC/EAN: 192545497503
Teža
5,7 kg; Pakirano: 7,29 kg
Mere
31,5 x 16,3 x 30,7 cm; Pakirano: 49 x 23,5 x 41,4 cm
Garancija
2-letni omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.
Priloženi pripomočki
Črna tipkovnica USB
Optična miška USB
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Povezovanje

Omrežni vmesnik
Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Brezžična povezljivost
Kombinirani vmesnik 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) in Bluetooth® 4.2 M.2
Vrata
2 priključka USB 2.0; 3 priključki USB 3.0, 1 priključek USB 3.0 Type-C™; 1 priključek za
vhod zvoka; 1 priključek za izhod zvoka; 1 vhod za mikrofon; 1 kombinirani priključek
za slušalke/mikrofon; 1 priključek RJ-45
Bralnik pomnilniških kartic 3-v-1
Zunanja ležišča za pogone: En zaseden
Notranja ležišča za pogone: En zaseden
Priključki za video
1 priključek DVI; 1 priključek HDMI; 1 priključek DisplayPort™

Priporočeni pripomočki*
* Ni priloženo.

Brezžična
tipkovnica HP
K2500
E5E78AA

Garancijske storitve*
Brezžična miška
HP X5500
H2W15AA

21,5-palčni
zaslon HP 22er
T3M72AA

3-letni
prevzem in
vračilo
U1PS3E

6 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter

programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logotip Intel in logotip Intel Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. 7 Zmogljivost tehnologije Intel® Turbo Boost je odvisna od strojne in
programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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