Taulukot

HP ENVY Desktop
750-103no
Suunniteltu inspiroimaan
Tämä HP ENVY on tyylikäs.
Hienostunut. Älykäs. Tiedätkö miksi?
Koska sinäkin olet. Luovaa energiaa ei
voi pidätellä, joten tarvitset laitteen,
joka pysyy menossa mukana. Ole
valmis, kun inspiraatio iskee.

Innovoinnin tarvitsemaa tehoa
Tällä laitteella on tehoa tukea sinua töissäsi. Intel® Core™-suorittimen, valinnaisen SSD-aseman ja
tehokkaan näytönohjaimen ansiosta voit saada aikaan huomattavasti aiempaa enemmän.
Huippuluokan suunnittelu
Tätä tyylikästä PC-tietokonetta kelpaa esitellä. Upea harjattu metallipinta näyttää yhtä hyvältä kuin
seuraava mestariteoksesi.
Päästä luovuutesi valloilleen
Iskikö inspiraatio? HP ENVY ruokkii mielikuvitustasi tietokoneessa valmiina olevilla valokuvien ja videoiden
muokkausohjelmistoilla, vaikuttavilla grafiikoilla ja mahdollisuudella liittää jopa kolme näyttöä.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
Rajoittamaton määrä musiikkia ja ekslusiivista sisältöä on aina käytettävissäsi, etsimättä.1

Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee hienoa työtä huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.2
● Katso DVD-elokuvia3 käyttämällä valinnaista, laitteeseen sisältyvää optista asemaa tai tallenna
DVD-levylle itse materiaalia.
● Muun muassa näyttöihin, tulostimiin ja laitteisiin yhdistäminen on vaivatonta.
● Ensiluokkainen Bang & Olufsen -äänentoistotekniikka muuntaa tietokoneesi teatteriksi, jonka
luonnollinen, koskettava ääni herättää viihteen eloon. Suunniteltu tarjoamaan täydellistä äänentoistoa
tietokoneella.

Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys. 2 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä
tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on
aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 3 Todellinen
nopeus saattaa vaihdella. Älä kopioi tekijänoikeudella suojattua materiaalia.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Core™ i5-6400 -suoritin (2,7 GHz, jopa 3,3 GHz, 6 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) ja Intel® HD 530 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ i5 -suoritin

Piirisarja

Intel H110

Muisti

12 Gt:n DDR3L-muisti (1 × 8 Gt ja 1 × 4 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 DIMM

Tallennustuotteet

128 Gt:n SATA SSD; kaksi SATA-liitäntää (2 Tt, 7 200 k./min); Tallentava Ultra Slim-tray SuperMulti SuperMulti-DVD -asema
Dropbox1

Näyttö

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

Verkkoliittymä

Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000

Langaton yhteys

802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä

Näytönohjain

Integroitu: Intel® HD 530 -näytönohjain
Erikseen: NVIDIA GeForce GT 730M (4 Gt:n erillinen GDDR3-muisti), DVI-liitäntä; HDMI-liitäntä

Ääni

Bang & Olufsen

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Langaton näppäimistö, musta; Langaton optinen hiiri

Ominaisuudet

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

Portit

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

Virtalaitteet

300 W:n verkkolaite

HP:n sovellukset

HP Lounge

Ohjelmisto

Evernote; Netflix

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™ 2

Lisätiedot

P/N: L6W88EA #UUW
UPC/EAN code: 889894678102

Paino

9,85 kg; Pakattu: 12,74 kg

Mitat

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

Tuotteen väri

Harjattu metallipinta

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

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.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

Langaton HP
Z4000 -hiiri,
musta
H5N61AA

HP:n langaton
Elite v2
-näppäimistö
QB467AA

Nouto ja palautus
-takuu kolme
vuotta
UC994E

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Yksityiskohdat
saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun
lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki
toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa 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. Kaikki muut tavaramerkit ovat
omistajiensa omaisuutta.
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