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HP Pavilion Desktop PC 595-p0020nu
Мощен настолен компютър, с много стил и висока
производителност.

Този настолен компютър надхвърля очакванията с ново поколение производителност, свободата да
съхранявате това, което Ви трябва, и елегантен дизайн с намален размер.

Постигнете повече

Всичките Ви дейности стават
по-лесни и по-бързи отпреди с
най-новия процесор и
усъвършенствана графична карта.
Гледате видеоклипове,
редактирате снимки и се свързвате
с приятели и роднини с цялата
необходима мощ за осъществяване
на дейността.

Уникален стил и дизайн

Този нов тънък дизайн е като
произведение на изкуството със
своите скосени ръбове и
повдигнати фасети. Със своя ъглов
дизайн, отличителни акценти и
компактни размери това елегантно
устройство ще изглежда
зашеметяващо навсякъде.

Създавайте. Запазвайте.
Споделяйте.

Зареждате безпроблемно за
секунди и запазвате всичко, което
обичате, с цялото място за
съхранение и скорост, които са Ви
необходими.
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Изобразяване
802.11a/c (1x1) WLAN и Bluetooth® 4.2
Останете свързани с Wi-Fi и с Bluetooth® аксесоари с безжична
технология.
_

Устройство за презаписваеми DVD дискове
Гледайте и записвайте DVD дискове чрез интегрираното оптично
устройство.
_

Опции за DDR4 RAM
DDR4 е бъдещето на RAM паметта – проектирана да работи
по-ефективно и по-надеждно при по-бързи скорости. Благодарение на
по-широката честотна лента всичко – от изпълняване на няколко
задачи едновременно до играене на игри – е станало по-бързо.
_

Съхранение с твърд диск
Не се притеснявайте за нарастващата ви колекция от дигитални филми,
песни и снимки. С огромните възможности за съхранение може да
запаметите всичко и въпреки това да ви остане място.
_
_

Изисква се безжичен достъп до интернет услуги. Наличието на публичен безжичен достъп е ограничено. Спецификациите за 802.11ac WLAN са проектни и не са окончателни. Ако окончателните
спецификации се различават от проектните, това може да засегне възможността на лаптопа да комуникира с други 802.11ac WLAN устройства. Bluetooth® е търговска марка, собственост на своя притежател,
и се ползва от HP Inc. по лиценз.
2
Действителната скорост може да е различна. Не копирайте материали със защита на авторските права.
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Спецификации
Изпълнение

Операционна система
FreeDOS 2.0
Процесор
Intel® Core™ i3-8100 (3,6 GHz, 6 MB кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: 8-то поколение Intel® Core™ i3 процесор
Чипсет
Intel® H370
Памет
4 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 4 GB); Общо слотове: 2 бр. UDIMM
Скорости на прехвърляне до 2400 MT/s.
Съхраняване
1 TB 7200 rpm SATA
DVD записващо
Графика
Вградени: Графична карта Intel® UHD Graphics 630;
Аудио
5.1 съраунд звук
Описание на дисплея
LCD мониторите се продават отделно. За повече информация, моля, посетете
www.hp.com/eur/home-monitors.
Захранване
310 W златни вътрешни електрозахравнания
_

Разработване

Цвят на продукта
Първокласен преден капак в сребрист цвят, с шарка на черти
_

Софтуер

Приложения на НР
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: 4RM70EA #AKS
UPC/EAN код: 193015155596
Тегло
5,15 кг; Опакован: 12,48 кг
Размери
17 x 27,7 x 33,8 см; Опакован: 61,8 x 37,5 x 43,6 см
Гаранция
1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт при донасяне в сервизен
център.; Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до
3 години; За повече информация се свържете с местния търговски представител
на HP.
Включени аксесоари
HP USB Wired Black клавиатура с контрол на силата на звука
HP Wired Black мишка

Свързване

Мрежов интерфейс
Вградена 10/100/1000 GbE LAN
Безжични връзки
Комбинация от 802.11a/b/g/n/ac (1x1) и Bluetooth® 4.2
Портове
Напред: 1 бр. USB 3.1 Type-C™; 2 бр. USB 3.1; 1 комбиниран изход за
слушалки/микрофон
Назад: 2 бр. USB 3.1; 4 бр. USB 2.0; 1 бр. аудио вход; 1 бр. аудио изход; 1 бр. вход
за микрофон; 1 бр. комбиниран изход за слушалки/микрофон; 1 бр. RJ-45
Четец за карти-памет 3 в1
Видео съединители
1 VGA; 1 HDMI 1.4

Препоръчителни аксесоари*
* Не е включено.

Система
високоговорите
ли HP 400
1FU68AA

Гаранционни услуги*
Дисплей HP
Pavilion 27q
1HR73AA

Стерео
слушалки HP
H2800 (Black w.
Silk Gold)
2AP94AA

3-годишна
гаранция с
връщане в
склад
U4810E
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