Specifikace

HP ENVY Phoenix
860-002nc
Hrajte!
Povedlo se nám změnit vaše vnímání
počítačů v provedení Tower.
Neuvěřitelné rychlosti a úžasná grafika
vám umožní přecházet mezi
tabulkami s konstrukčními projekty,
upravovat video a drtit herní nepřátele
na počítači, který byl přestavěn s
jediným cílem: poskytnout vám zcela
jiný herní prožitek.

Změňte způsob hraní
Připravte se – bude to jízda na plný pecky! Procesor Intel® Core™ i s volitelným přetaktováním1 a nejnovější
grafická karta NVIDIA GTX nebo AMD R9 vám poskytnou výkon pro mimořádné herní zážitky.
Viditelný výkon
S konstrukcí šasi z leštěného kovu a hliníku a funkcí HP LED Lighting Control pro přizpůsobení osvětlení je
tento počítač v provedení Tower středem pozornosti. Vyberte si jednu barvu osvětlení, nebo nechte barvy
měnit podle aktuálního výkonu počítače.
Navrženo pro budoucnost hraní
Tento stolní počítač se může vyvíjet spolu s vámi. S volitelným kapalinovým chlazením a přístupem k
hardwaru bez potřeby nástrojů snadno „nastartujete“ ohromný herní výkon a nebudete chtít zastavit.
Funkce:
● Systém Windows 10 Home přichází. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows
– a ještě lépe.3
● Rychlejší, tišší a s více funkcemi – procesory Intel® Core™ 6. generace zvyšují výpočetní výkon na
nevídanou úroveň.
● Výkon počítače můžete snadno zvýšit přesně podle svých potřeb. Hardware je snadno dosažitelný a
mezi bitvami můžete rychle upgradovat komponenty.
● Ovládací panel zvuku s vyladěním od Bang & Olufsen umožňuje ovládat zvuková nastavení. Upravte
zvuková nastavení podle své nálady a posuňte zvukový prožitek na novou úroveň.

Změna taktovací frekvence a/nebo napětí může: (i) snížit stabilitu systému a zkrátit životnost systému, procesoru a dalších systémových komponentů; (ii) způsobit nesprávnou funkčnost procesoru a dalších
systémových komponentů; (iii) způsobit snížení výkonu systému; (iv) způsobit vyšší zahřívání nebo jiné poškození zařízení; a (v) ovlivnit celistvost systémových dat. Společnosti HP a Intel neprováděly žádné testování a ani
nezaručují provoz procesoru mimo stanovené specifikace. Společnosti HP a Intel neprováděly žádné testování a ani nezaručují provoz ostatních systémových komponentů mimo jejich stanovené specifikace. Společnosti
HP a Intel nenesou žádnou odpovědnost za to, že procesor a další systémové komponenty, včetně případných změn taktovacích frekvencí anebo napětí, budou vhodné pro určitý účel. 3 Některé funkce nejsou dostupné ve
všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru
nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Více
informací naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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Operační systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-6700 s grafickou kartou Intel® HD 530 (3,4 GHz, až 4 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i7

Čipová sada

Procesor Intel Z170

Paměť

Paměť 16 GB DDR4 (2 x 8 GB); Slotů celkem: 4 sloty DIMM

Ukládání informací

Jednotka SSD 256 GB SATA; Disk SATA 2 TB 7 200 ot./min; Zapisovací jednotka Ultra Slim-tray SuperMulti DVD
Dropbox1

Síťové rozhraní

Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000

Možnosti bezdrátového připojení

Kombinovaná karta 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0

Video

Integrováno: Grafická karta Intel® HD 530
Samostatná: Grafická karta NVIDIA® GeForce® GTX 980 Ti (6 GB vyhrazené paměti GDDR5), Využívá architekturu NVIDIA Maxwell™, 1 port dual-link
DVI; 1 port HDMI; 3 porty DisplayPort

Zvuk

Bang & Olufsen

Dodané příslušenství

Černá klávesnice USB; Optická myš USB

Porty

6 portů USB 2.0; 4 porty USB 3.0; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pro mikrofon; 1 slot
PCIe x1; 1 slot PCIe x16; 1 minikarta; Čtečka paměťových karet 7 v 1; Pozice externích jednotek: Jedna obsazená; Jedna volná; Pozice interních
jednotek: Dvě obsazené; Jedna volná

Napájení

Napájecí adaptér 500 W (AC)

Aplikace HP

HP Phoenix Control

Software

Evernote

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™ 2

Další informace

P/N: P4S57EA #BCM
Kód UPC/EAN: 889894475282

Hmotnost

10,52 kg; Balení: 13,4 kg

Rozměry

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

Barva produktu

Design dělového bronzu

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Země původu

Vyrobeno ve České republice

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější
informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

25 GB volného online úložiště po dobu 6 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je
vyžadováno přihlášení k odběru.)
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Myš HP X9000
OMEN
J6N88AA

Reproduktorový
systém HP 2.1
S7000, černý
K7S77AA

Klávesnice HP
Wireless Elite v2
Keyboard
QB467AA

Po 3 roky možnost vyzvednutí a vrácení
UM918E
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