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HP Pavilion Desktops 590-a0004no
En kraftfull stationär dator fullproppad med prestanda och stil.
Denna stationära dator överträffar förväntningarna med en ny generation av prestanda, frihet att lagra allt du behöver
och en elegant, utrymmesbesparande design.

Få mer gjort

Allt blir enklare och snabbare med
den senaste processorn och
avancerad grafik. Titta på video,
redigera foton och håll kontakten
med vänner och familj med all
prestanda du behöver för att få
jobbet gjort.

Unik stil och design

Uttryck din personlighet med en
slimmad design som inte
kompromissar om prestandan – det
hela rundas av med ett snyggt
geometriskt mönster och borstad
yta.

Skapa. Spara. Dela.

Starta datorn på bara några sekunder
och spara allt innehåll med
lagringsutrymmet och hastigheten du
behöver.
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Höjdpunkter
Windows 10
Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan
hos Windows – fast bättre.
_

AMD® Radeon® R4 Graphics
Oavsett om du spelar spel eller ser på film kan du uppleva all din
underhållning med hög prestanda.
_

802.11 a/c (1x1) WLAN & Bluetooth® 4.2
Koppla upp dig mot Wi-Fi- och Bluetooth®-tillbehör med trådlös teknik.
_

Omskrivningsbar dvd-enhet
Titta på och skapa DVD-skivor med den integrerade optiska enheten.
_

DDR4 RAM-alternativ
DDR4 är framtiden för RAM-minne, utformad att köras effektivare och mer
tillförlitligt vid snabbare hastigheter. Högre bandbredd ger en
prestandaökning för allt från flerprogramskörning till spelande.

Windows 10
Gör fantastiska saker tryggt och säkert med den välbekanta
Windows-känslan – fast bättre. Förbättra säkerheten, produktiviteten och
bli personligare med förinstallerade funktioner och förbättringar som
Windows Hello och Cortana.18,19
Utgång för 5.1-surround-ljud.
Konfigurera en surroundanläggning och ge dina favoritfilmer, tv-program
eller musik en mer nyanserad och uppslukande ljudkvalitet med alla de
nödvändiga portarna för 5.1-surround-ljud.
Cyberlink Power Media Player
Njut av all tänkbar underhållning med den här universella mediespelaren.
Förbättrad uppspelningskvalitet för DVD-skivor, videofiler och
Blu-Ray-skivor betyder skarp bild, bättre ljus och jämna rörelser.
_
_
_

_

PCIe SSD-lagring
Finns med 256 GB PCIe-baserad flashlagring som är upp till 17 gånger
snabbare än en traditionell hårddisk för bärbara datorer med 5 400 rpm.

Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva uppgraderas och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att dra
full nytta av funktionerna i Windows. Automatisk uppdatering av Windows 10 är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan läggas till över tid vid uppdateringar. Se http://www.microsoft.com.
2
En trådlös åtkomstpunkt och internettjänst krävs. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Specifikationerna för 802.11ac WLAN är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga
specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med andra 802.11ac WLAN-enheter. Bluetooth® är ett registrerat varumärke som ägs av dess innehavare
och används av HP Inc. under licensavtal.
3
De verkliga hastigheterna kan variera. Kopiera inte upphovsrättsligt skyddat material.
4
Baserat på HPs interna tester med hjälp av CrystalDiskMark-programvara för prestandamätning. Prestandan är sekventiellt snabbare (i skrivskyddat läge) än en traditionell 5400 rpm-hårddisk
1
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Specifikationer
Prestanda

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD Dual-Core A6-9225 APU (2,6 GHz basfrekvens, upp till 3 GHz burst-frekvens, 1
MB cache)
Processorfamilj: AMD Dual-Core A-Series-processor
Kretsar
AMD Promontory FCH
Minne
8 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 8 GB); Totalt antal platser: 2 UDIMM
Överföringshastighet: upp till 1866 MT/s.
Informationslagring
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD-brännare
Dropbox1
Grafik
Inbyggd: AMD Radeon™ R4-grafik;
Ljud
5.1 surroundljud
Bildskärmsbeskrivning
LCD-skärmar säljs separat. Mer information finns på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strömförsörjning
65 W extern nätströmsadapter
_

Anslutning

Nätverksgränssnitt
Integrerat GbE LAN 10/100/1000
Trådlös anslutning
802.11a/b/g/n/ac (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.2
Portar
Framsida: 2 USB 3.1, 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag
Baksida: 2 USB 3.1, 2 USB 2.0; 1 ljudingång; 1 ljudutgång; 1 mikrofoningång; 1
kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 RJ-45
3-i-1 minneskortläsare
Videoanslutningar
1 VGA; 1 HDMI 1.4

Design

Produktens färg
Silvergrå
_

Programvara

HP-appar
HP Audio Switch; HP JumpStart
Programvara
Netflix; 1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder
Service och Support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Mer information

Artikelnummer
P/N: 4KH85EA #UUW
UPC/EAN code: 193015101296
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
5,15 kg; Förpackat: 12,48 kg
Yttermått
17 x 27,7 x 33,8 cm; Förpackat: 61,8 x 37,5 x 43,6 cm
Garanti
1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för
produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på
produktsidorna på hp.com.
Tillbehör som ingår
Svart USB-tangentbord
Optisk USB-mus

Rekommenderade tillbehör*
* Medföljer inte.

HP Pavilion 27q
Display
1HR73AA

Garantitjänster*
HP Z5000
Bluetooth®-mus
2HW67AA

HP H2500
headset
A2Q79AA

3 års
hämtningsoch
returservice
U4812E

1 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy. Internettjänst krävs. Ingår ej. 2 McAfee LiveSafe 30

dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.) 6 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är
inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. AMD:s numrering är inte ett mått på klockfrekvensen. AMD and
Radeon är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. 7 Burst-frekvensprestanda varierar beroende på hårdvaran, programvaran och den övergripande systemkonfigurationen.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta
dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen
behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. Avgifter från internetleverantören kan tillkomma och ytterligare krav kan tillkomma längre fram för
uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken
som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i USA. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
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