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HP Pavilion Desktops 590-a0004no
Tehokas pöytätietokone täynnä suorituskykyä ja tyyliä.
Tämä pöytätietokone ylittää odotukset uuden sukupolven suorituskyvyllään, tallentamisen vapaudellaan ja tyylikkäällä
ja kompaktilla muotoilullaan.

Tee enemmän

Uusin prosessori ja edistyksellinen
grafiikka tekevät käytöstä entistä
helpompaa ja nopeampaa. Katsele
videoita, muokkaa valokuvia ja pidä
yhteyttä perheeseen ja ystäviin. Teho
riittää kaikkeen tarvitsemaasi.

Ainutlaatuinen tyyli ja muotoilu

Erotu joukosta uudella ohuella
mallilla, jossa on tyylikäs profiili ja
tinkimätön suorituskyky. Muotoilun
täydentävät rohkea geometrinen
kuviointi ja harjattu pinta.

Luo. Tallenna. Jaa.

Käynnistä uudelleen saumattomasti
ja nopeasti ja tallenna kaikki
haluamasi sisältö. Tallennustila ja
nopeus vastaavat kaikkiin tarpeisiisi.
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Ominaisuudet
Windows 10
Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.
_

AMD® Radeon® R4 -näytönohjain
Koe mahtava suorituskyky kaikelle pelien ja elokuvien kaltaiselle viihteelle.
_

802.11a/c (1×1) WLAN ja Bluetooth® 4.2
Pysy yhteydessä lisävarusteisiin langattoman Wi-Fi- ja
Bluetooth®-yhteyden avulla.
_

Uudelleenkirjoittava DVD-asema
Katsele ja kirjoita DVD-levyjä integroidun optisen aseman ansiosta.
_

DDR4 RAM -varusteet
DDR4 on RAM-muistin tulevaisuus. Se toimii tehokkaammin ja
luotettavammin suuremmilla nopeuksilla. Sen kaistanleveys on suurempi,
joten kaikki moniajosta pelien pelaamiseen sujuu tehokkaammin.
_

Windows 10
Tee mahtavia asioita tutussa Windows-ympäristössä – mutta paremmin.
Enemmän tietoturvaa, tuottavuutta ja persoonallisuutta valmiiksi
asennettujen ominaisuuksien ja parannusten ansiosta, kuten Windows
Hello ja Cortana.18,19
5.1 Surround Sound -lähtö
Kaikki tarvittavat portit aitoa 5.1 surround -ääntä varten, joten
suosikkielokuviesi ja esitysten ääni sekä musiikki kuuluu
yksityiskohtaisempana ja mukaansatempaavana, kun yhdistät
tietokoneeseen surround-kaiuttimet.
Cyberlink Power Media Player
Nauti kaikesta viihdesisällöstäsi tällä yleismediasoittimella. DVD-levyjen,
videotiedostojen ja Blu-ray-levyjen parannetun toistolaadun ansiosta kuva
on terävä, valaistus on aiempaa parempi ja liikkeet ovat tasaisia.
_
_
_

PCIe SSD -tallennus
PCIe-pohjainen flash-muisti on jopa 17 kertaa nopeampi kuin perinteinen
kannettavan tietokoneen 5400 kierr./min -kiintolevy. Saatavana 256 Gt.

Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia
saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2
Edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-yhteyttä. Julkisten langattomien liityntäpisteiden käytettävyys on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia.
Lopullisten teknisten tietojen poikkeaminen luonnostiedoista voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa. Bluetooth® on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää
lisenssillä.
3
Todellinen nopeus saattaa vaihdella. Älä kopioi tekijänoikeudella suojattua materiaalia.
4
Perustuu HP:n sisäisiin testeihin, joissa on käytetty CrystalDiskMark-vertailuohjelmistoa. Suorituskyky on merkittävästi nopeampi (vain luku) verrattuna perinteisiin 5400 kierr./min -kiintolevyihin.
1
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Kaksiytiminen AMD A6-9225 APU (2,6 GHz:n peruskellotaajuus, jopa 3 GHz:n
Burst-kellotaajuus, 1 Mt:n välimuisti)
Prosessorituoteperhe: A-sarjan kaksiytiminen AMD-suoritin
Piirisarja
AMD Promontory FCH
Muisti
8 Gt:n DDR4-1866 SDRAM -muisti (1×8 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2×UDIMM
Siirtonopeus jopa 1 866 Mt/s.
Tallennustuotteet
256 Gt:n PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Kirjoittava DVD-asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Integroitu: AMD Radeon™ R4 -grafiikkasuoritin;
Ääni
5.1-surround-ääni
Näytön kuvaus
Nestekidenäytöt on hankittava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta
www.hp.com/eur/home-monitors.
Virta
65 W:n ulkoinen verkkolaite
_

Liitettävyys

Verkkoliittymä
Sisäinen 10/100/1000 GbE LAN
Langaton yhteys
802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.2 -yhdistelmä
Portit
Etuosa: 2 USB 3.1 -porttia; 1 kuuloke-mikrofoniyhdistelmäliitäntä
Taka: 2 USB 3.1 -porttia; 2 USB 2.0 -porttia; 1 äänitulo; 1 äänilähtö; 1 mikrofonitulo; 1
kuuloke-mikrofoniyhdistelmäliitäntä; 1 RJ-45-portti
Kolmea erilaista muistikorttia tukeva lukulaite
Videoliittimet
1 VGA; 1 HDMI 1.4 -liitäntä

Suunnittelu
Tuotteen väri
Tuhkanhopea
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP JumpStart
Ohjelmisto
Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätietoja

Osanumero
P/N: 4KH85EA #UUW
UPC/EAN code: 193015101296
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
5,15 kg; Pakattu: 12,48 kg
Mitat
17 × 27,7 × 33,8 cm; Pakattu: 61,8 × 37,5 × 43,6 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Mukana toimitettavat lisävarusteet
USB-näppäimistö, musta
Optinen USB-hiiri

Suositeltavat lisävarusteet*
* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP Pavilion 27q
-näyttö
1HR73AA

Takuupalvelut*
HP Bluetooth®
Z5000 -hiiri
2HW67AA

HP H2500
-kuulokemikrofo
ni
A2Q79AA

Nouto ja
palautus
-takuu kolme
vuotta
U4812E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava

erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.) 6 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä.
Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkuorman ja laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. AMD:n numeroinnista ei voi päätellä kellonopeutta. AMD ja
Radeon ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. 7 Burst-tekniikan suorituskyky vaihtelee laitteiston, ohjelmiston ja järjestelmän yleisten määritysten mukaan.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita
lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjaimia, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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