Fişă tehnică

HP Pavilion Gaming Desktop PC 790-0002nq
Un PC de birou puternic, care oferă performanţe de joc
La computerul de birou HP Pavilion Gaming, funcţionarea cursivă şi grafica precisă sunt înglobate într-un design
îndrăzneţ. Acest PC oferă cea mai recentă tehnologie, plus posibilitatea de upgrade, menţinând performanţele la zi.
Pregăteşte-te să joci în stilul îndrăzneţ astăzi, dar şi în anii care vin.

Grafică puternică

Lasă-te cucerit de jocurile şi imaginile
fluente. Cu plăci grafice de top, până
la NVIDIA® GeForce® GTX 1080 sau
AMD® Radeon™ RX 580, întârzierile şi
încetinirile sunt de domeniul
trecutului.

Performanţă de mare viteză

Dezlănţuie întregul potenţial al
PC-ului, cu un procesor Intel® Core™
din a 8-a generaţie1 şi până la 32 GB
de RAM DDR4. La anumite modele, te
poţi bucura de timpi mai scurţi de
iniţializare a sistemului şi de încărcare
a jocurilor, cu o unitate SSD PCIe sau
cu 16 GB de memorie Intel®
Optane™2, pentru accelerarea stocării.

Design îndrăzneţ, remarcabil

Cu o ramă unghiulară distinctă,
iluminarea cu LED verde, tastatura şi
mouse-ul de coordonare la anumite
modele, acest computer de birou este
făcut să impresioneze. Pentru
eventuale completări, sloturile de
extensie interioare oferă suport
pentru până la patru unităţi de
stocare şi îţi permit să conectezi plăci
grafice mai performante, dispozitive
de memorie şi multe altele, pentru a
menţine performanţele la zi.

Cu o ramă unghiulară distinctă,
finisajul lustruit şi iluminarea cu LED
verde, acest computer de birou este
făcut să impresioneze. Pentru
eventuale completări, sloturile de
extensie interioare oferă suport
pentru până la patru unităţi de
stocare şi îţi permit să conectezi plăci
grafice mai performante, dispozitive
de memorie şi multe altele, pentru a
menţine performanţele la zi.

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, marcarea şi/sau denumirea datelor Intel nu reprezintă o măsurare a performanţelor
superioare. 2 Intel® Optane™ este disponibil numai pe anumite computere de birou HP. Când se achiziţionează separat, necesită: un procesor Intel® Core™ din a 7-a generaţie, o versiune de BIOS care acceptă Intel®
Optane™, Windows 10, versiunea 1703, un chipset din seria Intel® 200, conector M.2 tip 2280-S1-B-M pe un controler PCIe remapat PCH şi benzi într-o configuraţie x2 sau x4 cu codificare B-M, care corespund
specificaţiilor NVMe 1.1 şi driver Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5.
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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: 4 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
Mască frontală în umbre de negru cu LED verde, model lustruit, cu benzi
_

Software
Aplicaţii HP
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: 4JX32EA #AKE
Cod UPC/EAN: 193015135116
Greutate
8,6 kg
Dimensiuni
15,4 x 37,58 x 36,9 cm; Împachetat: 29,9 x 47,8 x 51,2 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 HP USB verde cu cablu şi control de volum
Mouse verde cu cablu HP

_

Conectivitate

Interfaţă reţea
LAN 10/100/1000 GbE integrat
Conectivitate wireless
Combinaţie M.2, 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® 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 2.0; 4 USB 3.1; 1 intrare audio; 1 ieşire audio; 1 intrare
microfon; 1 port combinat căşti/microfon; 1 RJ-45
Cititor pentru carduri de memorie 3-în-1
Conectori video
1 DVI; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™

Accesorii recomandabile*
* Nu este inclus.

Monitor HP 27o
de 68,58 cm
(27")
1CA81AA

Service în garanţie*
Set de căşti
OMEN by HP 800
1KF76AA

Căşti HP H2500
A2Q79AA

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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