Záznamový list

HP ENVY Phoenix
860-002nc
Hra začala
Rozhodli sme sa zmeniť spôsob, akým
sa vnímajú PC veže. S dych
vyrážajúcou rýchlosťou a úžasnou
grafikou prepínajte medzi tabuľkami,
úpravami videa a bojmi s nepriateľmi
na počítači navrhnutom s jediným
cieľom: poskytnúť výkon, ktorý zmení
hru.

Zmeňte hru
Pripravte sa na neuveriteľnú jazdu. Voliteľné pretaktovanie1 procesora Intel® Core™ a najnovšej grafiky
NVIDIA GTX alebo AMD R9 vám umožňujú maximalizovať výkon pre vzrušujúce zážitky.
Viditeľný výkon
S brúsenou kovovou šasi a prispôsobiteľnými LED kontrolkami si tento počítač typu tower získa pozornosť.
Zvoľte jednotnú farbu kontroliek alebo ich zmeňte za kontrolky, ktoré reagujú na výkon.
Navrhnuté pre budúcnosť hier
Tento stolný počítač sa rozvíja spolu s vami. Voliteľné kvapalinové chladenie a prístup k hardvéru bez
nástrojov roztočia váš herný výkon s návykovou prispôsobiteľnosťou.
Funkcie:
● Windows 10 Home je tu. Robte úžasné veci bez starostí v známom prostredí Windows – len
efektívnejšie.3
● Je rýchlejší, tichší a obohatený ďalšími funkciami, a procesory Intel® Core™ 6. generácie rozprúdia
zážitok z počítača v dosiaľ nepoznanej miere.
● Jednoducho zvýšte výkon svojho počítača a získajte jedinečné zážitky. Prístup k hardvéru je jednoduchý
a jednotlivé diely možno rýchlo inovovať medzi bitkami v hrách.
● Ovládací panel zvuku značky Bang & Olufsen s možnosťou ladenia vám zabezpečí kontrolu nad vašim
zvukom. Prispôsobte nastavenia zvuku svojej nálade a znásobte svoj zážitok.

Zmena taktovacej frekvencie a/alebo napätia môže: (i) znížiť stabilitu systému a životnosť systému, procesora a ďalších súčastí systému; (ii) spôsobiť zlyhanie procesora a iných systémových komponentov; (iii) spôsobiť
zníženie výkonu systému; (iv) spôsobiť zvýšenie teploty alebo iné poškodenie; a (v) ovplyvniť integritu dát systému. Spoločnosti HP a Intel netestovali a ani neposkytujú záruku na fungovanie procesora mimo týchto
špecifikácií. Spoločnosti HP a Intel netestovali a ani neposkytujú záruku na iné komponenty systému mimo špecifikácií, ktoré sú štandardom v danom priemysle. Spoločnosť HP a Intel nenesú žiadnu zodpovednosť, ak sa
procesor a iné komponenty systému, ktoré sa používajú aj pri zmenenej taktovacej frekvencii a/alebo napätí, nehodia na akýkoľvek konkrétny účel. 3 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo
verziách operačného systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému
BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie
požiadavky. Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com.
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6700 s grafikou Intel® HD Graphics 530 (3,4 GHz, max. 4 GHz, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i7

Čipová sada

Intel Z170

Pamäť

16 GB DDR4 (2 x 8 GB); Celkový počet zásuviek: 4 DIMM

Ukladacie zariadenia

256 GB SATA SSD; 2 TB 7200 ot./min. SATA; Napaľovačka SuperMulti DVD s ultratenkým podávačom
Úložisko Dropbox1

Sieťové rozhranie

Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000

Bezdrôtové pripojenie

Kombinovaný modul Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) a Bluetooth® 4.0

Video

Integrovaný: Intel® HD Graphics 530
Diskrétne: NVIDIA® GeForce® GTX 980 Ti (6 GB vyhradenej pamäte GDDR5), Využíva architektúru NVIDIA Maxwell™, 1x dvojitý DVI; 1x port HDMI; 3x
DisplayPort

Zvuk

Bang & Olufsen

Dodávané príslušenstvo

Čierna klávesnica USB; Optická myš USB

Porty

6 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pre mikrofón; 1x PCIe x1; 1x PCIe
x16; 1x MiniCard; Čítačka pamäťových kariet 7 v 1; Externé šachty na mechaniky: Jeden obsadený; Jeden dostupný; Interné šachty na mechaniky:
Dva obsadené; Jeden dostupný

Napájanie

500 W sieťový adaptér

Aplikácie HP

HP Phoenix Control

Softvér

Evernote

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2

Ďalšie informácie

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

Hmotnosť

10,52 kg; Balené: 13,4 kg

Rozmery

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

Farba produktu

Pištoľový kovový dizajn

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver

Krajina pôvodu

Vyrobené v Českej Republike

Záruka

2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3
roky; ďalšie informácie získate od predajcu spoločnosti HP.

25 GB online úložisko zdarma na šesť mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na webovej stránke www.dropbox.com. Vyžadujú sa internetové
služby, ktoré nie sú súčasťou dodávky. 2 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)
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Kompatibilné doplnky a služby*
* Nie je súčasťou dodávky.

Myš HP X9000
OMEN
J6N88AA

Systém
reproduktorov
HP 2.1 Black
S7000
K7S77AA

HP Wireless
Elite v2
Keyboard
QB467AA

3 roky, vyzdvihnutie a vrátenie
UM918E

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami
na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto
dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické alebo redakčné chyby či vynechané informácie v tomto
dokumente. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy
vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a
táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky.
Navštívte webovú lokalitu http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA.
Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom
príslušných vlastníkov.

