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HP ENVY Phoenix
850-004no
Anna pelin jatkua
Me halusimme panna uusiksi
käsityksesi tornitietokoneista. Tämä
PC tarjoaa leuat loksauttavan
nopeuden ja upeat grafiikat, joten voit
vaihdella taulukkojen luonnista aina
videoiden muokkaamiseen ja
vastustajien nujertamiseen, sillä
tietokone suunniteltiin uusiksi
mielessä vain yksi tavoite:
pelikokemuksen mullistavan
suorituskyvyn tarjoaminen.

Mullista pelikokemuksesi
Ota tiukka ote ja valmistaudu hurjaan kyytiin! Valinnaiset ylikellotettava1 Intel® Core™ i -suoritin ja
uusimmat NVIDIA GTX- tai AMD R9 -näytönohjaimet maksimoivat tehon ja tuottavat innostavan
käyttökokemuksen.
Ennenkokematon muotoilu
Laitteen ensiluokkainen, harjattu teräskotelo, tunnusomainen portit peittävä vaakalinja ja pelikokemusta
parantava punainen LED-valaistus yhdistävät täydellisesti asenteen ja tyylin.
Suunniteltu pelaamisen tulevaisuutta ajatellen
Pöytätietokone, joka kehittyy tarpeidesi mukaan. Laitteistoon pääsee käsiksi ilman työkaluja, joten voit
tehostaa pelitehoja laitteella, johon on saatavilla valinnainen nestejäähdytys ja jonka mukautettavuuteen
voi jäädä koukkuun.
Ominaisuudet:
● Tee enemmän, entistä nopeammin. Kannettava on täynnä uusimpia teho- ja suorituskykytekniikoita
(mukaan lukien neljännen sukupolven Intel® Core™ -suoritin), joten se vastaa vaativimpienkin tehtävien
asettamiin haasteisiin.
● Laajenna helposti laitteesi suorituskykyä, jotta saat aikaan itsesi näköisen käyttökokemuksen.
Laitteiston osat ovat helposti saatavilla ja niitä voidaan päivittää nopeasti kamppailujen välillä.
● Ensiluokkainen Bang & Olufsen -äänentoistotekniikka muuntaa tietokoneesi teatteriksi, jonka
luonnollinen, koskettava ääni herättää viihteen eloon. Suunniteltu tarjoamaan täydellistä äänentoistoa
tietokoneella.
● Muun muassa näyttöihin, tulostimiin ja laitteisiin yhdistäminen on vaivatonta.

Kellotaajuuden ja/tai kellon jännitteen muuttamisella saattaa olla seuraavanlaisia vaikutuksia: (i) se voi heikentää järjestelmän, suorittimen ja muiden järjestelmän osien vakautta ja lyhentää käyttöikää; (ii) se voi
aiheuttaa suorittimen ja järjestelmän muiden osien toimintahäiriön; (iii) se voi heikentää järjestelmän suorituskykyä; (iv) se voi lisätä lämpenemisestä tai muista syistä aiheutuvia vahinkoja ja; (v) se voi vaikuttaa
järjestelmän tietojen eheyteen. HP ja Intel eivät ole testanneet eivätkä takaa suorittimen toimintakykyä muissa käyttöolosuhteissa kuin niissä, jotka mainitaan teknisissä tiedoissa. HP ja Intel eivät ole testanneet eivätkä
takaa muiden järjestelmän osien toimintakykyä muissa kuin standardien mukaisissa käyttöolosuhteissa. HP ja Intel eivät vastaa siitä, että suoritin tai muut järjestelmän osat soveltuisivat johonkin tiettyyn tarkoitukseen,
varsinkaan jos kellotaajuutta ja/tai jännitteitä on muutettu. 3 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa versioissa tai Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden
hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
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Käyttöjärjestelmä

FreeDOS 2.0

Prosessori

Intel® Core™ i5-4460 -suoritin ja Intel HD 4600 -grafiikkasuoritin (3.2 GHz, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä)
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ i5 -suoritin

Piirisarja

Intel Z97

Muisti

8 Gt:n DDR3 (2 x 4 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 4 DIMM

Tallennustuotteet

128 Gt:n SATA SSD; Tallentava Ultra Slim-tray SuperMulti SuperMulti-DVD -asema

Näyttö

Nestekidenäytöt on hankittava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta www.hp.com/eur/home-monitors.

Verkkoliittymä

Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000

Näytönohjain

Integroitu: Intel HD 4600 -näytönohjain
Erikseen: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 Gt:n erillinen GDDR5-muisti), Varustettu NVIDIA Maxwell™ -tekniikalla, Dual-link DVI -liitäntä; HDMI-liitäntä; 3
DisplayPort-liitäntää

Ääni

Bang & Olufsen

Ominaisuudet

Laskualusta seuraaville: 2 USB 2.0 -porttia, 2 USB 3.0 -porttia, ääniliitäntä ja muistikortinlukija; ilmajäähdytysratkaisu

Portit

4 USB 2.0 -porttia; 4 USB 3.0 -porttia; 1 äänilinjatulo; 1 äänilähtö; 2 analogista äänituloa; 4 analogista äänilähtöä; 1 digitaalinen äänilähtö; PCIe x1
-paikka; PCIe x16 -paikka; 1 MiniCard; Seitsemää eri korttityyppiä tukeva muistikortinlukija; Ulkoiset massamuistipaikat: Yksi käytössä; Yksi
vapaana; Sisäiset asemapaikat: Yksi käytössä; Kaksi vapaana

Virtalaitteet

500 W:n verkkovirtalaite

Lisätiedot

P/N: N9V53EA #UUW
UPC/EAN code: 889894614292

Paino

10,52 kg; Pakattu: 13,4 kg

Mitat

42×16,5×40,1 cm; Pakattu: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm

Tuotteen väri

Asemetallimalli

Valmistusmaa

Valmistettu Tšekin tasavallassa

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen;
lisätietoja saat HP:n jälleenmyyjältä.

Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP HD 4310
-web-kamera
H2W19AA

HP X9000 OMEN
-hiiri
J6N88AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
UC994E
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