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HP Pavilion Gaming Desktop PC 790-0025nt
Oyun için gereken performansı sunan güçlü bir masaüstü
bilgisayar

HP Pavilion Gaming Masaüstü Bilgisayar cesur bir tasarımda sorunsuz performans ve net grafikler sunar. Bu bilgisayar,
en son teknolojileri ve yükseltme olanağı sunarak performansın güncel kalmasını sağlar. Şimdi ve gelecekte güçlü bir
tarzda oynamaya hazır ol.

Güçlü grafik kartları

Akıcı oyunlarda ve pürüzsüz
görsellerde kendini kaybedeceksin. En
fazla NVIDIA® GeForce® GTX 1080 ya
da AMD® Radeon™ RX 580 ile
takılmalar ve yavaşlamalar geçmişte
kaldı.

Yüksek hızlı performans

8’inci nesil Intel® Core™ işlemciyle1 ve
32 GB'a kadar DDR4 RAM ile
bilgisayarın tam potansiyelini ortaya
çıkar. Belirli modellerde depolama
hızlandırma sağlayan PCIe SSD ya da
16 GB Intel® Optane™2 bellek ile daha
hızlı önyükleme ve oyun yükleme
sürelerinin keyfini çıkar.

Öne çıkan, cesur tasarım

Ayırt edici açılı çerçeve, yeşil LED
aydınlatma ve belirli modellerde
bulunan koordineli klavye ve fare ile
birlikte bu masaüstü bilgisayar farkını
ortaya koyması için geliştirilmiştir.
Tüm bu özelliklerin yanı sıra dahili
genişletme yuvaları dört adede kadar
depolama aygıtını destekler ve
performansın güncel kalması için
grafik kartını, belleği ve daha fazlasını
yükseltmeni sağlar.

Ayırt edici açılı çerçeve, fırçalanmış
yüzey ve yeşil LED aydınlatmalı bu
masaüstü bilgisayar farkını ortaya
koyması için geliştirilmiştir. Tüm bu
özelliklerin yanı sıra dahili genişletme
yuvaları dört adede kadar depolama
aygıtını destekler ve performansın
güncel kalması için grafik kartını,
belleği ve daha fazlasını yükseltmeni
sağlar.

Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel’in numaralandırma, markalama ve/veya adlandırma yöntemi daha yüksek performans ölçütü değildir. 2 Intel® Optane™
yalnızca bazı HP masaüstü modellerinde sunulur. Ayrı olarak satın alındığında şunları gerektirir: 7'nci Nesil Intel® Core™ işlemci, Intel® Optane™ destekleyen bir BIOS sürümü, Windows 10, 1703 sürümü, Intel® 200 serisi
yonga seti, NVMe Belirtimleri 1.1'i karşılayan B-M tuşlarına sahip bir x2 ya da x4 yapılandırmasında PCH Remapped PCIe Denetleyici ve Hatlar üzerinde M.2 türü 2280-S1-B-M konektör ve Intel® Rapid Storage Teknolojisi
(Intel® RST) 15.5 sürücüsü.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
FreeDOS 2.0
İşlemci
Intel® Core™ i5-8400 (2,8 GHz temel frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4
GHz'ye kadar, 9 MB önbellek, 6 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 8'nci Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Yonga kümesi
Intel® H370
Bellek
8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB); Toplam yuva: 4 UDIMM
2666 MT/sn'ye varan aktarım hızları.
Bilgi Depolama
1 TB 7200 rpm SATA
DVD yazıcı
Grafik
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA® Pascal™
mimarisi tarafından desteklenir
Ses
5.1 surround ses
Ekran açıklaması
LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.
Güç
400 W Platinum verimli güç kaynağı

Tasarım

Ürün rengi
Yeşil LED'li gölge siyahı ön çerçeve, fırçalanmış çizgili desen
_

Yazılım

HP uygulamaları
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 4JR51EA #AB8
UPC/EAN kodu: 192545971119
Ağırlık
8,6 kg
Boyutlar
15,4 x 37,58 x 36,9 cm; Paketli: 29,9 x 47,8 x 51,2 cm
Garanti
2 yıl sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti.; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3
yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.
Eklenen aksesuarlar
USB kablolu Windows 8 klavyesi
USB kablolu optik fare

_

Bağlantı

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN
Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
Ön: 1 USB 3.1 Type-C™; 2 USB 3.1; 1 birleşik kulaklık/mikrofon
Arka: 2 USB 2.0; 4 USB 3.1; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 mikrofon girişi; 1 birleşik
kulaklık/mikrofon; 1 RJ-45
3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Video Konektörü
1 DVI; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™

Önerilen aksesuarlar*
* Dahil değildir.

HP 27o 68.58cm
(27") Ekran
1CA81AA

Garanti hizmetleri*
OMEN by HP
Kulaklık 800
1KF76AA

HP H2500
Kulaklık
A2Q79AA

3 yıllık bayiye
iade
UK183E
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yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel logosu ve Intel Inside logosu Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır. 7 Intel® Turbo
Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.intel.com/technology/turboboost/ adresine bakın.
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