Folha de Dados

HP ENVY Phoenix
860-000np
Em jogo
A nossa intenção é alterar a sua
opinião quanto a torres. Com
velocidades arrebatadoras e gráficos
impressionantes, alterne entre criar
folhas de cálculo, editar vídeos e
esmagar os seus inimigos num PC que
foi redesenhado com um objetivo em
mente: proporcionar-lhe um
desempenho revolucionário.

Mude as regras do jogo
Prepare-se – vai começar uma viagem emocionante. O processador Intel® Core™ i opcional com
overclocking1 e as mais recentes placas gráficas NVIDIA GTX ou AMD R9 permitem-lhe a maximizar a
potência para uma experiência estimulante.
Desempenho visível
Com uma estrutura em metal escovado e controlo de iluminação LED HP para luzes personalizáveis, este
Desktop chama a atenção. Aposte numa só cor ou seja diferente com luzes que reagem em função do
desempenho.
Concebido para o futuro dos jogos
Este desktop pode evoluir consigo. Com refrigeração líquida opcional e acesso sem ferramentas ao
hardware, aumente o seu poder de jogo com um nível de personalização viciante.
HP Lounge, fique mais perto dos Artistas que adora.
Com acesso ilimitado a música e conteúdos exclusivos para clientes HP, não perca tempo a procurar: os
conteúdos vêm até si.2
Características:
● Chegou o Windows 10 Home. Alcance grandes feitos de forma confiante, com a sensação de
familiaridade do Windows, apenas melhorado.3
● Mais rápida, mais silenciosa e com mais funcionalidades, a 6.ª geração de processadores Intel® Core™
melhora a sua experiência de computação como nunca.
● Expanda facilmente o desempenho da sua máquina para uma experiência mais personalizada. É fácil
vencer a batalha do hardware e da atualização rápida.
● O painel de controlo de áudio com parametrização da Bang & Olufsen permite-lhe controlar o seu
áudio. Ajuste as definições de áudio para se adequarem ao seu estado de espírito e amplificarem a sua
experiência.

Alterar a frequência e/ou a tensão do relógio pode: (i) reduzir a estabilidade do sistema e a vida útil do sistema, processador e outros componentes do sistema; (ii) fazer com que o processador e outros componentes do
sistema falhem; (iii) causar reduções no desempenho do sistema; (iv) provocar um aumento de calor ou outros danos; e (v) afetar a integridade dos dados do sistema. A HP e a Intel não testaram, e não garantem, o
funcionamento do processador para além das suas especificações. A HP e a Intel não testaram, e não garantem, o funcionamento de outros componentes do sistema para além das suas especificações padrão da
indústria. A HP e a Intel não assumem qualquer responsabilidade de que o processador e outros componentes do sistema, incluindo se utilizados com frequências e/ou tensões do relógio alteradas, serão adequados a
qualquer finalidade específica. 2 Acesso ilimitado ao portfólio da Universal Music durante 12 meses, gratuito para clientes HP. Requer acesso à Internet. 3 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as
edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10
é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo.
Consulte http://www.microsoft.com.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processador

Intel® Core™ i7-6700K com placa gráfica Intel® HD 530 (4 GHz, até 4,2 GHz, 8 MB de cache, 4 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i7

Chipset

Intel Z170

Memória

DDR4 de 16 GB (2 x 8 GB); Total de ranhuras: 4 DIMM

Armazenamento

SSD SATA de 128 GB; SATA 1 TB 7200 rpm
Dropbox1

Ecrã

Monitores LCD vendidos separadamente. Para mais informações, visite www.hp.com/eur/home-monitors.

Interface de rede

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada

Video

Integrado: Placa gráfica Intel® HD 530
Discreta: NVIDIA GeForce GTX 970 (GDDR5 dedicada de 4 GB), Equipado com arquitetura NVIDIA Maxwell™, 1 DVI de ligação dupla; 1 HDMI; 3
DisplayPort

Som

Bang & Olufsen

Acessórios incluídos

Teclado USB preto; Rato óptico USB

Características

Landing pad para: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, tomada de áudio e leitor de cartões de memória; Solução de refrigeração de ar

Portas

6 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 combo para auscultadores/microfone; 1 entrada de áudio; 1 saída de áudio; 1 entrada para microfone; 1 PCIe x1; 1 PCIe
x16; 1 MiniCard; Leitor de cartões de memória 7 em 1; Baías para unidades externas: Uma ocupada; Uma disponível; Baías para unidades internas:
Duas ocupadas; Uma disponível

Alimentação

Adaptador de CA de 500 W

Apps HP

HP Lounge; HP Phoenix Control

Software

Evernote; Netflix

Serviço e Suporte

McAfee LiveSafe™ 2

Informação adicional

P/N: P4Q15EA AB9
UPC/EAN code: 889894337153

Peso

10,52 kg; Embalado: 13,4 kg

Dimensões

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

Cor do Produto

Design em metal escovado

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver

País de Origem

Fabricado na República Checa

Garantia

Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos; Pode alargar a cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no
total; para obter mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia

25 GB de armazenamento online gratuito durante seis meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com.
Necessário serviço de Internet, não incluído. 2 Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a
subscrição.)
1

Acessórios e serviços compatíveis*
* Não incluído.

Rato HP X9000
OMEN
J6N88AA

Sistema de
altifalantes HP
2.1 S7000
Preto
K7S77AA

Teclado v2 HP
Elite Sem Fios;
QB467AA

3 anos, recolha e devolução
UM918E

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da
HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento. Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões
do Windows. Os sistemas podem necessitar de atualização e/ou hardware, controladores e/ou software de aquisição em separado para tirar todo o partido da
funcionalidade do Windows. Consulte http://www.microsoft.com. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.
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