
HP Pavilion p6300cs Desktop PC

Windows®. Život bez hranic. Společnost HP doporučuje systém Windows 7.

Stolní počítač řady HP Pavilion p6300 je neuvěřitelně všestranný a jeho použití je
skutečně snadné – to vše v klasickém, nadčasovém provedení.

● Nadčasový klasický design
Díky tmavě černému lesklému povrchu a chromovým
detailům je stolní počítač řady HP Pavilion p6300
stylovým doplňkem každé domácnosti. Nenápadné
konektory a skryté diskové jednotky umocňují
elegantní styl.

● Působivý výkon
Tento stolní počítač s mnoha funkcemi disponuje
výkonnými procesory, velkokapacitními pevnými
disky, kvalitním softwarem, nejnovějšími
bezpečnostními funkcemi, širokými možnostmi
připojení a digitálním zvukem vysoké kvality.

● Přístup k digitálnímu obsahu a osobní zábavě je
zjednodušen
Digitální zábavu bez omezení zaručuje zapisovací
jednotka SuperMulti DVD (s volitelnou čtečkou médií
Blu-ray), čtečka digitálních médií 15 v 1 a volitelná
pozice pro jednotku HP Pocket Media Drive (není
součástí dodávky, je nutné ji zakoupit samostatně).

● Jeden systém, jeden styl – dobrý vzhled a dobrá
práce
Širokoúhlý monitor společnosti HP je navržen tak, aby
se dokonale hodil k počítači – má stejný stylový
a elegantní vzhled a inovativní funkce.
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Operační systém Originální Windows® 7 Home Premium 64bitový

Procesor Procesor Intel® Core™ i5 750
Intel® H57 PCH

Paměť 4 GB DDR3
4 zásuvky pro paměť DIMM

Ukládání informací Pevný disk 500 GB SATA 3G (7 200 ot./min)
oddíl pro obnovení systému o velikosti až 13 GB
DVD RAM zapisovačka s rozhraním SATA s technologií dvojitého
zápisu a LightScribe
Technologie LightScribe umožňuje vytvářet popisky disků
v kvalitě sítotisku přímo z počítače: Disk stačí vypálit, otočit a
pokračovat.
Čtečka paměťových karet 15 v 1

Monitor LCD displeje (k zakoupení samostatně): 50,8 cm (20") širokoúhlý
displej HP 2010i, 54,6 cm (21,5") širokoúhlý displej HP 2210i,
55,8 cm (22") širokoúhlý displej HP 2229h, 58,4 cm (23")
širokoúhlý displej HP 2310i, 63,5 cm (25") širokoúhlý displej HP
2510i, 68,5 cm (27") širokoúhlý displej HP 2710m

Komunikace Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000

Video Grafický adaptér NVIDIA® GeForce® GT 230 s technologií
PureVideo® HD; až 3327 MB celkové dostupné grafické paměti,
s 1,5 GB vyhrazené paměti
Port DVI, port VGA, port HDMI
Karta s TV tunerem (příjem analogového vysílání a vysílání
DVB-T)

Zvuk High Definition Audio 7.1

Dodané příslušenství Klávesnice USB
Optická myš USB
Dálkový ovladač HP Win7 Media Center

Porty 2 externí pozice pro optickou jednotku, 2 interní pozice pro
pevný disk, 1 pozice pro jednotku Pocket Media
3 sloty PCI-Express 1x (2 volné), 1 slot PCI-Express 16x
8 portů USB 2.0 (2 přední), 2 přední zvukové porty, 6 zadních
portů analogového zvuku, 1 zadní port digitálního zvuku
2 porty pro rozhraní IEEE 1394 FireWire® (1 přední)

Další informace P/N: WC950AA #AKB
UPC/EAN code: 884962761113  

Hmotnost Bez obalu: 9,6 kg
Balení: 14 kg

Rozměry Bez obalu: 175 x 414 x 387 mm
Balení: 498 × 599 × 245 mm

Záruka 2 roky, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce

Záruku produktu můžete rozšířit až na 3 roky a ochránit jej tak
proti náhodnému poškození; Podrobnější informace vám poskytne
váš prodejce produktů HP.

Software HP MediaSmart Suite: Music, Video, DVD, Photo; Windows Photo
Gallery; Windows Media Player; Windows Movie Maker,
Windows DVD Maker; Cyberlink DVDSuite
Microsoft® Works a Microsoft® Office Home a Student 2007 –
60denní zkušební verze
Microsoft® Internet Explorer; Windows Mail
Systém Windows Media Center

Servis a podpora Oddíl pro obnovení (včetně možnosti samostatného obnovení
systému, aplikací a ovladačů); doplňkové přeřazení oddílu pro
obnovení; nástroj pro obnovu disků CD/DVD; Symantec™ Norton
Internet Security™ 2009 (s aktualizacemi 60 dnů)


