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HP Pavilion Desktops 590-p0004nq
Un PC de birou puternic, cu stil și performant.
Acest PC de birou depăşeşte aşteptările cu o performanță de generaţie nouă, prin libertatea de a stoca ceea ce vă
trebuie şi un design elegant, care reduce dimensiunile.

Realizezi mai mult

Cu cel mai recent procesor şi cu
grafica avansată, toate activităţile
devin mai simple şi mai rapide decât
înainte. Vizionaţi materiale video,
editaţi fotografii şi vă conectaţi cu
familia şi prietenii, dispunând de toată
puterea de care aveţi nevoie pentru a
duce lucrurile la bun sfârşit.

Design şi stil unice

Afirmați-vă cu un nou design subţire,
dispunând de un profil elegant, care
nu compromite performanţa – totul
completat de un model cu o
geometrie îndrăzneaţă şi o textură
lustruită.

Creaţi. Salvaţi. Partajaţi.

Porniți fără probleme sistemul în doar
câteva secunde şi salvaţi tot ceea ce
vă place, beneficiind de tot spaţiul şi
de toată viteza de care aveţi nevoie.
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Beneficii
Procesor Intel® Core™ din generaţia a 8-a
Creşteţi performanţele, cu viteza uniformă de răspuns a sistemului şi cu
timpii scurţi de încărcare, pentru o experienţă excepţională de lucru cu
PC-ul. Cu rezoluţiile uimitoare, de până la 4K, redaţi în flux conţinutul
premium sau chiar creaţi propriul conţinut.
_

Placă grafică NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti
Sporiţi detaliile celor mai importante şi mai pretenţioase proiecte grafice şi
experienţe multimedia, cu înalta rezoluție 1080p şi jucaţi fără încetiniri,
întreruperi şi impedimente.
_

802.11 a/c (1x1) WLAN şi Bluetooth® 4.2
Prin tehnologia wireless, rămâneţi conectat la accesoriile Wi-Fi şi
Bluetooth®.
_

Unitate DVD cu rescriere
Urmăriţi şi scrieţi DVD-uri utilizând unitatea optică integrată.
_

Opţiuni de RAM DDR4
Conceput pentru a funcţiona mai eficient şi mai fiabil la viteze mai mari,
DDR4 este viitorul memoriei RAM. Graţie lăţimii de bandă mai mari, toate
activităţile, de la multitasking la jocuri, beneficiază de o îmbunătăţire a
performanţelor.

Windows 10
Fă cu încredere lucruri remarcabile, în familiarul stil Windows – doar că mai
bine. Devino mai bine securizat, mai productiv şi mai personal, cu
caracteristici şi îmbunătăţiri preinstalate precum Windows Hello şi
Cortana.18,19
Ieşire de sunet spaţial 5.1
Cu toate porturile necesare pentru un sunet spaţial real 5.1, asiguraţi
filmelor, emisiunilor sau redărilor de muzică preferate o calitate a sunetului
mai nuanţată, mai captivantă, doar prin cuplarea unei configurări a
difuzoarelor pentru sunet spaţial.
Cyberlink Power Media Player
Bucuraţi-vă de toate tipurile de divertisment, cu acest media player
universal. Calitatea îmbunătăţită la redarea DVD-urilor, fişierelor video şi
discurilor Blu-ray se remarcă în imaginea clară, lumina mai bună şi mişcarea
cursivă.
_
_
_

_

Stocare pe disc
Nu vă faceţi griji în privinţa extinderii colecţiei de filme digitale, cântece şi
fotografii. Cu opţiunile de stocare masivă puteţi să le salvaţi pe toate şi încă
să aveţi mult spaţiu disponibil.

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 un indicator al performanţelor superioare. Pentru a vizualiza imagini 4K, este
necesar conţinut 4K. Timpul de încărcare a sistemului şi viteza de răspuns depind de configuraţia produsului.
2
Sunt necesare un punct de acces wireless şi un serviciu de Internet. Disponibilitatea punctelor de acces wireless publice este limitată. Specificaţiile pentru WLAN 802.11ac sunt în faza de proiect, nu sunt finale. Dacă
specificaţiile finale diferă de cele din faza de proiect, abilitatea de comunicare a laptopului cu alte dispozitive WLAN 802.11ac poate fi afectată. Bluetooth® este o marcă comercială deţinută de proprietarul său şi este
utilizată de HP Inc. sub licenţă.
3
Vitezele reale pot varia. Nu copiaţi materialele protejate prin drepturi de autor.
1
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Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
FreeDOS 2.0
Procesor
Intel® Core™ i5-8400 (frecvenţă de bază de 2,8 GHz, până la 4 GHz cu tehnologie
Intel® Turbo Boost, cache de 9 MB, 6 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i5 din generaţia a 8-a
Chipset
Intel® H370
Memorie
SDRAM DDR4-2666 de 8 GB (1 x 8 GB); Număr total de sloturi: 2 UDIMM
Rate de transfer de până la 2666 MT/s.
Stocare
1 TB 7200 rpm SATA
DVD-Writer
Grafică
Componente distincte: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (memorie GDDR5 dedicată de 4
GB); Echipat cu arhitectură NVIDIA® Pascal™
Audio
Acustică 5.1
Ecran
Monitoarele LCD se vând separat. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentare curent
Sursă de alimentare de 310 W cu eficienţă Gold

Design

Culoarea produsului
Ramă frontală în argintiu natural, model lustruit, cu linii foarte subţiri
_

Software
Aplicaţii HP
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: 3ZZ63EA #AKE
Cod UPC/EAN: 192545571555
Greutate
5,15 kg; Împachetat: 12,48 kg
Dimensiuni
17 x 27,7 x 33,8 cm; Împachetat: 61,8 x 37,5 x 43,6 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

_

Conectivitate

Interfaţă reţea
LAN 10/100/1000 GbE integrat
Conectivitate wireless
Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (1x1) şi Bluetooth® 4.2
Porturi
Partea frontală: 1 USB 3.1 Type-C™; 2 USB 3.1; 1 port combinat căşti/microfon
Partea posterioară: 2 USB 3.1; 4 USB 2.0; 1 intrare audio; 1 ieşire audio; 1 intrare de
microfon, 1 port combinat căşti/microfon; 1 RJ-45
Cititor de carduri media HP 3-în-1
Conectori video
1 DVI; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™

Accesorii recomandabile*
* Nu este inclus.

Sistem de
difuzoare HP
400
1FU68AA

Service în garanţie*
Monitor HP
Pavilion 27q
1HR73AA

Mouse HP
Bluetooth®
Z5000
2HW67AA

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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