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HP ENVY Desktop
750-103no
Laget for å inspirere deg
Nye HP ENVY er stilig. Den er
sofistikert. Den er smart. Gjett
hvorfor? Fordi du er det. Din kreative
energi kan ikke holdes tilbake, og du
trenger en maskin som kan holde tritt.
Vær klar for når inspirasjonen
kommer.

Kraften til innovasjon
Denne maskinen har muskler til å hjelpe deg. Med en Intel® Core™-prosessor, valgfri SSD-stasjon og
kraftig grafikkort kan du gjøre så mye mer.
Avansert design
Du kan stolt vise frem denne stilige PCen. Den imponerende børstede metallfinishen er like elegant som
ditt neste mesterverk.
Kreativitet sluppet løs
Føler du deg inspirert? HP ENVY vekker fantasien med medfølgende bilde- og
videoredigeringsprogramvare, støtte for opptil tre skjermer og imponerende grafikk.
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold trenger du ikke lete – for alt kommer til deg.1

Med:
● Windows 10 Home er her. Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare
bedre.2
● Se DVD-filmer3 ved hjelp av den integrerte optiske stasjonen (tillegg) – eller skriv dine egne medier.
● Koble til skjermer, skrivere, enheter med mer på en enkel måte.
● Toppmoderne lyddesign fra Bang & Olufsen forandrer PC-en til en lydmaskin, som vekker
underholdningen til live og beriker sansene dine med lyd du kan føle. Laget for perfekt lyd til PC.

12 måneders gratis ubegrenset tilgang til Univeral Musics portefølje. Internett-tilgang påkrevd. 2 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller
separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til
Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. 3 Faktiske hastigheter kan variere. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ i5-6400 med Intel® HD Graphics 530 (2,7 GHz, opptil 3,3 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Core™ i5-prosessor

Brikkesett

Intel H110

Minne

12 GB DDR3L (1 x 8 GB, 1 x 4 GB); Totalt antall spor: 2 DIMM

Datalagring

128 GB SATA SSD; 2 TB 7200 rpm SATA; SuperMulti DVD-brenner med ultratynn skuff
Dropbox1

Skjerm

LCD-skjermer selges separat. Du finner mer informasjon på www.hp.com/eur/home-monitors

Nettverksgrensesnitt

Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådløs tilkobling

Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.0

Video

Integrert: Intel® HD Graphics 530
Diskret: NVIDIA GeForce GT 730 (4 GB GDDR3 dedikert), 1 DVI; 1 HDMI

Lyd

Bang & Olufsen;

Medfølgende tilbehør

Trådløst svart tastatur; Trådløs optisk mus

Egenskaper

Inngang for: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, lydutgang og mediekortleser

Porter

2 USB 4.0; 2 USB 3.0; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 7-i-1 minnekortleser; Eksterne
stasjonsrom: Én i bruk; Én ledig; Interne stasjonsrom: To i bruk; Én ledig

Strøm

300 W vekselstrømadapter

HP-apper

HP Lounge

Programvare

Evernote; Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™ 2

Tilleggsinformasjon

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

Vekt

9,85 kg; Pakket: 12,74 kg

Mål

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

Produktfarge

Design i børstet metall

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Opprinnelsesland

Produsert i Tsjekkia

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice; Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt;
kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og bruksvilkår, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste er påkrevd,
men ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP Z4000 svart
trådløs mus
H5N61AA

HP Wireless Elite
v2-tastatur
QB467AA

3 års henting og
retur
UC994E

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten
varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske
eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat
innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/. Alle andre varemerker tilhører
de respektive rettighetsinnehaverne.
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