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שחק ללא הפסקה.
קח את המשחקים שלך צעד אחד קדימה עם
 - HP ENVY Phoenix 810הוא עטוי שיריון
יאה לשדה קרב ומתוכנן להביס יריבים עם
ביצועים שפשוט משנים את חוקי המשחק.
היכנס לעולם המשחקים כפי שלא עשית
מעולם עם עיבוד במהירות האור ,גרפיקה
מרהיבה וצליל שמביא אותך ישר למרכז
העניינים.

 HPממליצה על .Windows
שנה את חוקי המשחק

מוכן לפעולה! תן לשילוב של עיבוד מעולה וגרפיקה מרהיבה להציף אותך ,לקבלת ביצועי משחקים מסעירים במיוחד.
בצע התאמה אישית בקלות

הרחב בקלות את ביצועי המחשב לקבלת חוויה ההולמת בדיוק את דרישותיך .קל להגיע לכל חלקי החומרה ולשדרג במהירות
חלקים בין סבבי המשחק.
אל תחמיץ אף צליל

עם שמע ™ ,BeatsAudioשתוכנן לקבלת השמע העשיר והטוב ביותר הזמין במחשב ,תחוש את המשחק בעוצמה רבה מאי
פעם.
.HP Connected Music

קבל גישה למקורות מוסיקה מרובים ממיקום אחד בעזרת  .HP Connected Musicהאזן לתחנות ולשידורי רדיו בכל רחבי
העולם עם רדיו  TuneInושלב את ספריית המוסיקה ואת שירותי המוסיקה המובילים ביישום אחד ,ייחודי1.
כולל:

●  Windows 8.1או מערכות הפעלה זמינות אחרות.

● צפה בעוצמת עיבוד מעולה בפעולה .חלון בצד הלוח מאיר בתאורה אדומה ,וחושף את הביצועים האימתניים של המנגנון
הפנימי.
● הוסף עוצמה למשחקים ,לריבוי משימות ,לעריכת צילומים ולקטעי וידאו בחדות גבוהה 2הודות למעבד ™Intel® Core
 Extremeמהיר כברק .זהו בידור כפי שהוא אמור להיות.

● באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של מדיה עם נגן מדיה אוניברסלי זה .איכות הפעלה משופרת של תקליטורי  ,DVDקובצי
וידאו ותקליטורי  Blu-rayפירושם תמונה חדה ,תאורה מתקדמת ותנועה חלקה וזורמת.

][1זמינות המאפיינים משתנה בהתאם למדינה/אזור .שירותי הזרמה עשויים לדרוש מנוי בתשלום .ייתכן כי לא תהיה התאמה לכל קובצי המוסיקה .אינו תואם לרצועות  .DRMגישה לאינטרנט נדרשת ואינה כלולה . .מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד
או כהרחבות 2 .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .בקר בכתובת
 .http://www.microsoft.comמקשים חמים במקלדת  Windows 8.1יפעלו רק במערכת  .Windows 8.1לקבלת פונקציונליות מלאה של מקש השיתוף החם ,דרושה גישה לאינטרנט שאינה כלולה.
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מערכת הפעלה

Windows 8.1 64

ערכת שבבים

Intel Z97

אחסון

 SATA SSDשל  256 GB; SATAשל  7,200 ,2 TBסל"ד; צורב SuperMulti DVD
Dropbox

מעבד  Intel® Core™ i7-4790עם כרטיס גרפי  ,3.6 GHz) Intel HD Graphics 4600מטמון של  4 ,8 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ i7

מעבד

זיכרון  DDR3של  ;(8 GB x 2) 16 GBמספר חריצים כולל 4 :רכיבי DIMM

זיכרון

מסכי  LCDלרכישה בנפרד .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.hp.com/eur/home-monitors

תצוגה

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת

ממשק רשת

משולב :כרטיס גרפי Intel HD Graphics 4600
בדיד) NVIDIA GeForce GTX 980 :זיכרון  GDDR5ייעודי של  ,(4 GBיציאת  DVIשל קישור כפול; יציאת  HDMI; 3יציאות DisplayPort

וידיאו

שמע ™ ;Beats Audioשמע High Definition Audio 7.1

קול

אביזרים כלולים

מקלדת אלחוטית; עכבר אופטי אלחוטי

יציאות

 4יציאות  4 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0כניסת שמע; יציאת שמע;  2כניסות שמע אנלוגי;  4יציאות שמע אנלוגי; יציאת שמע דיגיטלי; יציאת  ;PCIe x1יציאת ;PCIe x16
כרטיס  ;MiniCardקורא כרטיס זיכרון  15ב ;1-מפרצים לכוננים חיצוניים :יציאה אחת בשימוש; יציאה אחת פנויה; מפרצים לכוננים פנימיים :שתיים בשימוש; יציאה
אחת פנויה

משטח הנחה להתקני USB 3.0

תכונות

מתאם מתח  ACשל  500וואט

מתח

יישומי HP

HP Connected Photo ;HP Connected Music

תמיכה ושירות

שמור על פעולה מיטבית של המחשב בעזרת HP SimplePass ;McAfee LiveSafe™ ;www.hp.eu/supportassistant HP Support Assistant

 ;AccuWeatherיישום  ;AVerMediaשמע ™7-Zip ;TripAdvisor ;Skype ;Cyberlink PowerBackup ;CyberLink Media Suite ;BeatsAudio

תוכנה

מידע נוסף

1

P/N: N7Q91EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894231697
 12.51ק"ג; ארוז 15.51 :ק"ג

משקל

ממדים

 41.5 x 17.5 x 41.2ס"מ; ארוז 52.1 x 28.5 x 49.9 :ס"מ

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;

מדינת מקור

מיוצר ברפובליקה הצ'כית

 1הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל -30יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

מצלמת אינטרנט HP HD4310 Webcam
H2W19AA

עכבר אלחוטי HP X7500
H6P45AA

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות .© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P .המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש .המאפיינים הספציפיים
עשויים להשתנות בהתאם לדגם .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים
המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן
שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .בקר בכתובת  .http://www.microsoft.comכל שאר
הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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