
HP Pavilion Elite HPE-500cs Desktop PC

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

Uvnitř tohoto elegantního rámu se skříní ve vínové barvě Burgundy inspirovaného
závodními auty se nachází cenově dostupný kompaktní stolní počítač v provedení
micro-tower s výkonem potřebným pro náročné hry a další náročné úlohy
a rozšiřitelností, která ohromí i v budoucnu.

● Výkon a rychlost
Vyladěno pro rychlost a výkon. Počítač HP Pavilion Elite HPE
je vybaven výkonem, který potřebujete pro hry a kreativní
aplikace.

● Jedinečný herní zážitek
Zásluhou nejnovější generace procesorů Intel Core™,
vysokého grafického výkonu a originálního Windows® 7
Home Premium přináší počítač HP Pavilion Elite HPE výkon
potřebný k hraní her i pro kreativní práci.

● Inspirujicí design
Sladění výkonu a elegance, které se u vás doma hezky
vyjímá. Počítač HP Pavilion Elite HPE má masku ve vínové
barvě Burgundy, lesklý černý kryt a pochromovanou lištu
a jeho design je jako stvořený pro provedení microtower.

● Možnost rozšíření
Výkon, který potřebujete dnes, a flexibilita pro budoucí
rozšíření. Počítač HP Pavilion Elite HPE používá snadno
upgradovatelné standardní součásti.

● Navržen, aby se nepřehříval.
Natolik tichý, aby mohl být umístěn kdekoli doma.
Technologie HP Extra Quiet zabraňuje přehřívání vašeho
počítače díky optimalizované interní ventilaci.

● Špičkový zvuk
Dejte zvuku nový rozměr se špičkovým přehráváním hudby,
kterého s přehrávači MP3 nemůžete dosáhnout. Získejte
takový zvuk, jaký chcete – ovladač zvuku Beats™ umožňuje
přizpůsobení zvukového výstupu pomocí výkonného
a snadno použitého ekvalizéru.
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Operační systém Originální Windows® 7 Home Premium 64

Procesor Intel® Core™ i5-2500
3,3 GHz
Mezipaměť L3 6 MB

Čipová sada Intel H67

Paměť 4 GB DDR3 (2 x 2 GB)
4 sloty DIMM
Podpora 16 GB paměti DDR3

Ukládání informací Pevný disk 1 TB 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 Displeje LCD (k zakoupení samostatně): Ultratenký monitor HP
2310ei WLED s úhlopříčkou 58,42 cm (23"), LCD monitor HP
2710i Full HD s úhlopříčkou 68,58 cm (27"). Další informace
naleznete na webové adrese www.hp.com/eur/home-monitors.

Komunikace Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000

Video NVIDIA GeForce GTX 460 (2 GB) s technologií PureVideo® HD

Videokonektory 2 porty DVI (VGA pomocí adaptéru); 1 port HDMI

Zvuk Ovladač zvuku Beats, zvuk 7.1 ve vysokém rozlišení

Dodané příslušenství Bezdrátová klávesnice
Bezdrátová optická myš

Funkce Podložka pro zařízení s rozhraním USB nebo 1394

Porty 2 externí pozice pro optickou jednotku; 2 interní pozice pro
pevný disk
3 sloty PCI-Express x1; 1 slot PCI-Express x16; 1 modul MiniCard
8 portů USB 2.0
2 zvukové porty
6 analogových zvukových portů
1 digitální zvukový port

Napájení Napájecí adaptér 460 W stř. PFC

Další informace P/N: LL247EA #AKB
UPC/EAN code: 886111463367

Hmotnost Bez obalu: 11,8 kg
Balení: 14,44 kg

Rozměry Bez obalu: 17,9 x 42,2 x 40,1 cm
Balení: 50 x 29 x 51,3 cm

Země původu Vyrobeno v EU.

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 Tento počítač je optimalizován pro sadu Microsoft® Office 2010.
Zakupte si kód Product Key nebo krabici s diskem a aktivujte plně
funkční sadu Office předinstalovanou v tomto počítači.
HP Power Assistant; HP MediaSmart Suite; Aplikace služby
Windows Live; Cyberlink DVDSuite; HP Music Station; Herní
konzola HP; Norton Online Backup (30denní zkušební verze);
Microsoft Internet Explorer; Adobe Reader; Adobe Flash Player
Systém Windows Media Center

Servis a podpora Symantec Norton Internet Security 2010 (aktualizace po dobu
60 dnů); Oddíl pro obnovení (včetně možnosti samostatného
obnovení systému, aplikací a ovladačů); Doplňkové přemístění
oddílu pro obnovení; Nástroj pro vytvoření disků CD/DVD pro
obnovení


