Datasheet

HP ENVY Phoenix
860-019nb
Gamen
Wij geven je een nieuwe kijk op towers.
Dankzij de indrukwekkende snelheden
en grafische prestaties wissel je
probleemloos tussen het ontwerpen
van spreadsheets, het bewerken van
video's en gamen op een pc die
vernieuwd is met één doel voor ogen:
de game-performance een boost
geven.

Nieuwe gamebeleving
Maak je op voor een zinderende performance. De Intel® Core™ i-processor die boven de kloksnelheid1 kan
werken en de nieuwste NVIDIA GTX of AMD R9 graphics bieden maximale kracht voor een opwindende
ervaring.
Mooi en snel
Dankzij een geborsteld metalen uiterlijk en de met HP LED Lighting Control regelbare verlichting trekt deze
tower alle aandacht. Kies één kleur of wissel van kleur met lampjes die op je activiteiten reageren.
Gebouwd voor de games van de toekomst
Deze desktop pc groeit met je mee. Vergroot de gamekracht met optionele vloeistofkoeling,
gereedschapsvrije toegang tot de hardware en aantrekkelijke aanpassingsmogelijkheden.
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek en exclusief materiaal voor klanten van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.2
Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme highscore met de vertrouwde Windows-interface
– en dan beter.3
● De 6e generatie Intel® Core™-processors is sneller en stiller, bevat meer functionaliteit en bezorgt je een
ongekend heftige computerervaring.
● De computerprestaties zijn eenvoudig op je behoeften af te stemmen. De hardware is gemakkelijk
bereikbaar en onderdelen zijn snel te upgraden.
● Het audiobesturingspaneel van Bang & Olufsen geeft je controle over het geluid. Pas het geluid aan je
stemming aan om nog meer te genieten.

Wijziging van de klokfrequentie en/of het voltage kan leiden tot: (i) verminderde stabiliteit en een kortere levensduur van het systeem, de processor en andere systeemcomponenten; (ii) defecten in de processor en
andere systeemcomponenten; (iii) minder goede systeemprestaties; (iv) extra hitteproductie of andere schade; en (v) verlies van systeemdata-integriteit. HP en Intel hebben de werking van de processor binnen de
specificaties getest en bieden geen garanties buiten het specificatiegebied. HP en Intel hebben de werking van de overige componenten van het systeem alleen binnen de industriestandaard specificaties getest en bieden
daarbuiten geen garanties. HP en Intel garanderen niet dat de processor en andere systeemcomponenten, als deze worden gebruikt met gewijzigde klokfrequentie en/of gewijzigd voltage, geschikt zijn voor een specifiek
doel. 2 12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is vereist. 3 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade
en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd
ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i7-6700K met Intel® HD Graphics 530 (4 GHz, tot 4,2 GHz, 8 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i7 processor

Chipset

Intel Z170

Geheugen

16 GB DDR4 (2 x 8 GB); Totaal aantal slots: 4 DIMM

Gegevensopslag

256-GB SATA SSD; 1-TB 7200-rpm SATA; Ultraplatte SuperMulti dvd-brander met tray-laadsysteem
Dropbox1

Scherm

LCD-monitoren worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eur/home-monitors.

Netwerkinterface

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Draadloze connectiviteit

802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo

Video

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 530
Discrete: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB GDDR5 gereserveerd), 1 dual-link DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Geluid

Bang & Olufsen

Meegeleverde accessoires

Zwart draadloos toetsenbord; Draadloze optische muis

Kenmerken OR functies

Landingpad voor: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, audioconnector en geheugenkaartlezer; Luchtkoelingsoplossing

Poorten

6 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard;
7-in-1 geheugenkaartlezer; Externe schijfposities: Een bezet; Een vrij; Interne schijfposities: Twee bezet; Een vrij

Voeding

500-Watt netvoedingsadapter

HP apps

HP Lounge; HP Phoenix Control

Software

CyberLink Media Suite; CyberLink PowerBackup; Evernote; Netflix

Service en support

McAfee LiveSafe™ 2

Extra informatie

P/N: N8Y64EA #UUG
UPC/EAN code: 889894298195

Gewicht

10,52 kg; In verpakking: 13,4 kg

Afmetingen

42 x 16,5 x 40,1 cm; In verpakking: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm

Productkleur

Staalgrijze uitvoering

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Land van herkomst

Geproduceerd in de Tsjechische Republiek

Garantie

2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP X9000
OMEN-muis
J6N88AA

HP 2.1 zwart
S7000
luidsprekersyst
eem
K7S77AA

HP draadloos
Elite
v2-toetsenbord
QB467AA

3 jaar haal- en brengservice
UM918E
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