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כוח לנצח

התכונן לשחק בתנאים שלך. ציוד רב-עוצמה זה תוכנן לענות על הצרכים של המשחקים של היום והמחר. מעבר למארז החיצוני הקומפקטי
והמלוטש, תיהנה מהביצועים הדרושים כדי לשחק בביטחון, ומאפשרויות הרחבה ושדרוג.

*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

כרטיס גרפי רב עוצמה
העצם את המשחקים החדשים ביותר באמצעות תצוגות

ויזואליות חלקות ומהירות תגובה. כרטיס גרפי בדיד מבטיח
שמחשב זה יפעיל בקלות את כותרי המשחקים האהובים עליך.

ביצועים במהירות גבוהה
CPU שחק, צור ובצע מספר משימות במקביל באמצעות

Tower-רב-עוצמה. הודות לפתרון ניהול חום משופר, מארז ה
יישאר קריר ושקט גם בעת הפעלת משחקים ואפליקציות

תובעניים.

עיצוב קומפקטי הניתן להתאמה אישית
מארז Tower מלוטש וחסכוני במקום שמשאיר לך מקום

להרחבה עם ספק מתח חזק המוכן לשדרוג רכיבים. עם נוריות
LED הניתנות להתאמה אישית – תוכל ליהנות מהחופש

לשחק בסגנון שלך.



גיליון נתונים

HP Pavilion Gaming Desktop TG01-2000nj Bundle PC

כולל

 Windows 10
התחושה המוכרת של Windows  מאפשרת לך לעשות מעשים גדולים בבטחה, טוב יותר

מאי פעם.

PCIe SSD אחסון
אתחול תוך שניות במהירות מדהימה עם נפח אחסון PCIe SSD של עד 1 טרהבייט.

.5Gbps בקצב איתות של SuperSpeed USB Type-A יציאת
חבר את האחסון החיצוני שלך עם יציאת SuperSpeed USB Type-A זו, התומכת בקצב

 5Gbps. איתות של 

Ethernet יציאת
אם החיבור האלחוטי שלך לא יציב, תוכל במהירות לחבר את כבל ה-Ethernet כדי לקבל

חוויית אינטרנט חלקה וקווית, העוקפת כל בעיה אלחוטית.

DDR4 RAM
DDR4 - שתוכנן לפעול ביעילות רבה יותר ובאופן מהימן יותר במהירויות גבוהות יותר -
הוא העתיד של זיכרון ה-RAM. עם רוחב הפס הגבוה ביותר שלו, כל פעולה - החל בריבוי

משימות וכלה במשחקים - זוכה לביצועים משופרים.

בנוי להאריך ימים
החיים עשויים להיות בלתי צפויים, אבל המחשב השולחני של HP לא צריך להיות בלתי

צפוי. המחשבים השולחניים שלנו מגובים באמצעות למעלה מ-230 בדיקות נפרדות,
ועוברים את כל זאת כדי לספק עמידות הראויה לאמון שלך ומהימנות שניתן לסמוך

עליה.

פלט שמע היקפי של 5.1
עם כל היציאות הנחוצות לקבלת שמע היקפי אמיתי של 5.1, הענק לסרטים, לסדרות או

למוזיקה האהובים עליך איכות צליל מפורטת יותר וסוחפת יותר, על-ידי חיבור מערכת
רמקולים של שמע היקפי.

HP QuickDrop
העבר באופן אלחוטי תמונות, סרטונים, מסמכים ועוד בין המחשב למכשיר הנייד.
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*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מפרט
ביצועים

מערכת הפעלה
 Windows 10 Home 64

מעבד
מעבד Intel® Core™ i5-11400F (תדר בסיס של 2.6 ג'יגה-הרץ , תדר האצה מרבי של 4.4  ג'יגה-הרץ, מטמון

L3 של 12  מגהבייט, 6 ליבות) 
משפחת מעבדים: מעבד  Intel® Core™ i5  דור אחד עשר

ערכת שבבים
Intel® RKL H570

זיכרון
זיכרון DDR4-2933 MHz RAM של 16  ג'יגהבייט  (x 16   1 ג'יגהבייט)

קצבי העברה של עד 2933  מיליון העברות לשנייה.
DIMM חריצי זיכרון בשימוש: 2 רכיבי

אחסון
 1 TB בנפח PCIe® NVMe™ M.2 SSD כונן

אחסון של GB 100  ב-Dropbox למשך 12 חודשים
גרפיקה

בדיד: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti (זיכרון GDDR6 ייעודי של 8  ג'יגהבייט  ) ; 
NVIDIA® Ampere™  מופעל באמצעות ארכיטקטורת

שמע
שמע היקפי 5.1

תיאור תצוגה
www.hp.com/eur/home-monitors צגי תצוגה נמכרים בנפרד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת

חשמל
ספק מתח בעל יעילות ברמת ארד של 500 ואט

קישוריות
ממשק רשת

GbE LAN  10/100/1000  משולב
קישוריות אלחוט

Gigabit)  משולב (תמיכה במהירויות העברה של Bluetooth® 5-ו Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2x2) 
MU-MIMO נתמך על-ידי Miracast; תואם

יציאות
SuperSpeed USB Type-A 5 יציאותGbps; 2 בקצב איתות SuperSpeed USB Type-C®  קדמי: יציאת

בקצב איתות 10Gbps; 2 יציאות SuperSpeed USB Type-A בקצב איתות 5Gbps; יציאת אוזניות/מיקרופון
משולבת

RJ-45 כניסת שמע; יציאת שמע; מיקרופון; יציאת ; USB 2.0 Type-A אחורית: 4 יציאות
HP קורא כרטיס זיכרון 3 ב- 1 של

מפרצים לכוננים פנימיים: שניים של 3.5 אינץ' זמינים
מחברי וידאו

HDMI 1.4b יציאת ;VGA יציאת
חריצי הרחבה

PCIe x1  יציאת ;PCIe x16  יציאת ; M.2 2 חריצי

עיצוב
צבע מוצר

מסגרת קדמית בשחור מוצלל, סמל כרום בצבע ירוק חומצה

תוכנה
HP יישומי

HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; HP Support Assistant; OMEN
Gaming Hub

תוכנה
ExpressVPN (גרסת ניסיון ל-30 יום ללא תשלום); LastPass Premium (גרסת ניסיון ל-30 יום ללא

תשלום) 
Microsoft 365 גרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של

שירות ותמיכה
McAfee LiveSafe ™ 

מידע נוסף
מספר חלק

 P/N: 457M6EA #ABT
UPC/EAN: 195908992332 קוד

משקל
5.96 ק"ג;

ארוז: 8,2 ק"ג
ממדים

x 30.3  x 15.54  33.74 ס"מ;
ארוז:  x 40  x  49.9  28.7 מ"מ

אחריות היצרן
אחריות מוגבלת למשך שנה ( 1/1/0) כולל אחריות לשנה עבור חלקים ועבודה. לא כולל תיקון באתר הלקוח.

התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור. בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.
שירות תמיכה כלול

שירות תמיכת חומרה משולבת של HP באתר הלקוח למשך 3 שנים למחשבי Medium שולחניים. השירות
וזמני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות

מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאילוצים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת
www.hp.com/go/cpc. השירותים של HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או

מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות
אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של

HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.
אביזרים כלולים

תיק עם בורג
ערכת מקלדת ועכבר USB חוטיים בצבע ירוק

ניהול אבטחה
Kensington MicroSaver חריץ למנעול
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הערות שוליים בנושא נקודות מכירה עיקריות

הערות שוליים להודעות לגבי מאפיינים

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן, תוכנות או עדכון ל-BIOS משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.
.http://www.microsoft.com מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. עם הזמן, ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ודרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת  Windows 10 

 התפוקה בפועל עשויה להשתנות.
.HP Accidental Damage Protection Care Pack או כל נזק מקרי מחייבים חבילת טיפול אופציונלית מסוג HP Total Test Process אינה ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה. נזק שייגרם תחת תנאי בדיקת HP Total Test Process בדיקת 

הערות שוליים למפרטים טכניים

 שטח אחסון של 100 ג'יגהבייט ב-Dropbox בחינם למשך 12 חודשים מתאריך הרישום. לקבלת פרטים ותנאי שימוש מלאים, כולל מדיניות ביטולים, בקר באתר Dropbox בכתובת https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. שירות
אינטרנט דרוש ואינו כלול.

 מנוי חינם ל-30 יום לשירות McAfee LiveSafe כלול. נדרשת גישה לאינטרנט, אך היא אינה כלולה. לאחר פקיעתה של תקופה זו יידרש מנוי.
 Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומסי העבודה של האפליקציות ובהתאם לתצורות של רכיבי

החומרה והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
  ®Wi-Fi התומך במהירויות Gigabit ניתן להשגה בעת העברת קבצים בין שני התקנים המחוברים לאותו הנתב. נדרש נתב אלחוטי, שנמכר בנפרד, התומך בערוצי 160 מגה-הרץ.

[12 ] דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת.
 נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת.  Wi-Fi 6 (802.11ax) הוא בעל תאימות לאחור עם מפרטי 802.11 קודמים. המפרטים עבור  Wi-Fi 6  הם מפרטי טיוטה ואינם

סופיים. אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על יכולתו של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני  Wi-Fi 6  אחרים. זמין רק במדינות/אזורים שבהם 802.11ax נתמך.
.( 802.11 ac) יהיו ממוטבות לדרישות התקינה המקומית Wi-Fi לא נתמך באוקראינה, רוסיה ואינדונזיה שבהן הגדרות ( 802.11 ax)  Wi-Fi 6 

 חוזר ל-LastPass בסיסי לאחר 30 יום.
.Windows יש להפעיל תוך 180 ימים ממועד ההפעלה של 

©  .Copyright 2021 HP Development Company, L.P המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין
לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה. XMM , Iris , Pentium , Celeron , Optane , Core , Intel ו-Thunderbolt  הם סימנים מסחריים או סימנים

מסחריים רשומים של Intel Corporation או של חברות הבת שלה בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. Athlon , Ryzen , AMD ו-Radeon הם סימנים מסחריים של Bluetooth . Advanced Micro Devices, inc הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא
USB Implementers הם סימנים מסחריים של USB-C® -ו USB Type-C®  .בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים NVIDIA Corporation הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של GeForce-ו NVIDIA .במסגרת רישיון HP inc.  בשימוש על-ידי
 ™Forum. DisplayPort והסמל של  ™DisplayPort הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו ( ®VESA) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים. McAfee ו-McAfee LiveSafe הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים

של McAfee LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות. Energy Star הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה. לא כל המאפיינים זמינים בכל
המהדורות או הגרסאות של Windows . ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי,

.http://www.microsoft.com ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת
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