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Naj se igra začne
Želimo, da bi imeli drugačen pogled na
namizne računalnike v obliki stolpa.
Izjemna hitrost in vrhunska grafika, ki
omogočata gladek prehod med
ustvarjanjem preglednic, urejanjem
videoposnetkov in premagovanjem
vaših nasprotnikov, odlikujeta
računalnik, ki je bil na novo zasnovan z
natančno določenim ciljem: doživeti
izjemno zmogljivost, ki omogoča
edinstveno igranje računalniških iger.

Popolna novost
Pripravite se na vznemirljivo doživetje. Procesor Intel® Core™ i z možnostjo navijanja (»overclocking«)
(dodatna možnost)1 in najnovejša grafična kartica NVIDIA GTX ali AMD R9 omogočajo večjo moč delovanja
in vznemirljivo doživetje.
Vidna zmogljivost
Ta računalnik v obliki stolpa bo z brušenim kovinskim ohišjem in HP-jevim nadzorom lučk LED, ki jih je
mogoče nastaviti po meri, prav gotovo pritegnil vašo pozornost. Uporabite lučke ene barve ali lučke
različnih barv, ki se odzivajo na zmogljivost.
Tehnologija prihodnosti na področju računalniških iger
Prepustite se moči namiznega računalnika. Izkoristite prednosti prilagajanja z vodnim hlajenjem (dodatna
možnost) in dostopom do strojne opreme brez uporabe orodij za zmogljivejše igranje iger.
Posebnosti:
● Na voljo je Windows 10 Home. Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.3
● Šesta generacija procesorjev Intel® Core™, ki so hitrejši, tišji in zagotavljajo več funkcij, izboljšuje vašo
računalniško izkušnjo kot še nikoli prej.
● Zmogljivost naprave lahko zlahka povečate in prilagodite svojim potrebam. Preprosto posodobite
strojno opremo v zatišju med bitkami.
● Z nadzorno ploščo za zvok z nastavitvami Bang & Olufsen boste prevzeli nadzor nad zvokom. Zvočne
nastavitve prilagodite tako, da bodo ustrezale vašemu razpoloženju, in izboljšajte svojo izkušnjo.

Spreminjanje urne frekvence in/ali napetosti lahko: (1) zmanjša stabilnost sistema in življenjsko dobo sistema, procesorja in drugih sistemskih komponent; (2) povzroči napake v delovanju procesorja in drugih sistemskih
komponent; (3) povzroči zmanjšano sistemsko zmogljivost; (4) povzroči nastanek dodatne toplote ali drugih okvar; (5) vpliva na celovitost sistemskih podatkov. Družbi HP in Intel nista preizkusili (in ne jamčita) delovanja
procesorja, ki presega njegove specifikacije. Družbi HP in Intel nista preizkusili (in ne jamčita) delovanja drugih sistemskih komponent, ki presega njihove specifikacije industrijskih standardov. Družbi HP in Intel ne
sprejemata nikakršne odgovornosti, če procesor in druge sistemske komponente, vključno z možnostjo spremenjenih urnih frekvenc in/ali napetosti, ne izpolnjujejo zahtev določenega namena. 3 Vse funkcije niso na voljo
v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a, da boste lahko
popolnoma izkoristili funkcionalnost sistemov Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika
internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Podrobnosti si oglejte na spletnem mestu http://www.microsoft.com.
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Operacijski sistem

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6700 z grafično kartico Intel® HD 530 (3,4 GHz, do 4 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7

Nabor vezij

Intel Z170

Pomnilnik

16 GB DDR4 (2 x 8 GB); Skupno število rež: 4 DIMM

Shranjevanje

2 TB 7200 obr./min SATA; Tanek zapisovalnik SuperMulti DVD
Dropbox1

Prikaz

Zasloni LCD so naprodaj posebej. Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.hp.com/eur/home-monitors.

Omrežni vmesnik

Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Brezžična povezljivost

Kombinirani priključek 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) in Bluetooth® 4.0

Video

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD 530
Ločeno: AMD Radeon R9 380 (4 GB namenskega pomnilnika GDDR5), 2 vrata DVI; 1 HDMI; 1x DisplayPort

Zvok

Bang & Olufsen

Priloženi pripomočki

Črna brezžična tipkovnica; Brezžična optična miška

Funkcije

Plošča s priključki za: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, priključek za zvok in bralnik pomnilniških kartic; Rešitev hlajenja z zrakom

Vrata

6 priključkov USB 2.0; 4 priključki USB 3.0; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; 1 priključek za vhod zvoka; 1 priključek za izhod zvoka; 1
priključek za mikrofon; 1 kartica PCIe x1; 1 kartica PCIe x16; 1 kartica MiniCard; Bralnik pomnilniških kartic 7-v-1; Zunanja ležišča za pogone: En
zaseden; En razpoložljiv; Notranja ležišča za pogone: En zaseden; Dva razpoložljiva

Napajanje

500-vatni napajalnik za izmenično napetost

Aplikacije HP

HP Phoenix Control

Programska oprema

Evernote

Storitve in podpora

McAfee LiveSafe™ 2

Dodatne informacije

Št. dela: P3H19EA #BED
Koda UPC/EAN: 889894722157

Teža

10,52 kg; Pakirano: 13,4 kg

Mere

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

Barva izdelka

Bronasta oblika

Ustreznost za električno učinkovitost Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Država izvora

Izdelano na Češkem

Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se
obrnite na prodajalca HP.

25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje šestih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, obiščite spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete
internetno storitev, ki ni vključena. 2 30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na
posodobitve v živo.)
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Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

Miška HP
X9000 OMEN
J6N88AA

Sistem
zvočnikov HP
2.1 Black
S7000
K7S77AA

HP Wireless
Elite v2
Keyboard
QB467AA

3-letni prevzem in vračilo
UC994E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za
HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne
garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega
sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne
opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste
morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
Microsoft, Windows in logotip Windows so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na
podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana
blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
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