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HP ENVY Phoenix
860-001no
Anna pelin jatkua
Halusimme mullistaa käsityksesi
tornitietokoneista. Tämä PC tarjoaa
leuat loksauttavan nopeuden ja upeat
grafiikat, joten voit vaihdella
taulukkojen luonnista aina videoiden
muokkaamiseen ja vastustajien
nujertamiseen, sillä tietokone
suunniteltiin uusiksi mielessä vain yksi
tavoite: pelikokemuksen mullistavan
suorituskyvyn tarjoaminen.

Mullista pelikokemuksesi
Ota tiukka ote ja valmistaudu hurjaan kyytiin! Valinnaiset ylikellotettava1 Intel® Core™ i -suoritin ja
uusimmat NVIDIA GTX- tai AMD R9 -näytönohjaimet maksimoivat tehon ja tuottavat innostavan
käyttökokemuksen.
Näkyvää suorituskykyä
Tämä torni kerää huomion harjatusta metallista valmistetun runkonsa ja mukautettavan valaistuksen HP
LED Lighting Control -hallinnan ansiosta. Käytä yhtä väriä tai ota käyttöön suorituskykyyn reagoivat värit.
Suunniteltu pelaamisen tulevaisuutta ajatellen
Pöytätietokone, joka kehittyy tarpeidesi mukaan. Laitteistoon pääsee käsiksi ilman työkaluja, joten voit
tehostaa pelitehoja laitteella, johon on saatavilla valinnainen nestejäähdytys ja jonka mukautettavuuteen
voi jäädä koukkuun.
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
HP:n asiakkaille myönnetty musiikkikokoelman ja yksinoikeudellisen sisällön rajoittamaton käyttöoikeus
takaa, että sinun ei tarvitse etsiä viihdykettä vaan se tulee luoksesi.2
Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee hienoa työtä huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.3
● Nopeampi, hiljaisempi, ja enemmän ominaisuuksia - 6. sukupolven Intel® Core™ -suorittimet tekevät
käyttökokemuksestasi paremman kuin koskaan ennen.
● Laajenna helposti laitteesi suorituskykyä, jotta saat aikaan itsesi näköisen käyttökokemuksen.
Laitteiston osat ovat helposti saatavilla ja niitä voidaan päivittää nopeasti kamppailujen välillä.
● Audio Control -ohjauspaneelin ja Bang & Olufsenin virityksen avulla voit hallita ääniäsi. Säädä
ääniasetukset sopimaan mielialaasi ja vahvista käyttökokemustasi.

Kellotaajuuden ja/tai kellon jännitteen muuttamisella saattaa olla seuraavanlaisia vaikutuksia: (i) se voi heikentää järjestelmän, suorittimen ja muiden järjestelmän osien vakautta ja lyhentää käyttöikää; (ii) se voi
aiheuttaa suorittimen ja järjestelmän muiden osien toimintahäiriön; (iii) se voi heikentää järjestelmän suorituskykyä; (iv) se voi lisätä lämpenemisestä tai muista syistä aiheutuvia vahinkoja ja; (v) se voi vaikuttaa
järjestelmän tietojen eheyteen. HP ja Intel eivät ole testanneet eivätkä takaa suorittimen toimintakykyä muissa käyttöolosuhteissa kuin niissä, jotka mainitaan teknisissä tiedoissa. HP ja Intel eivät ole testanneet eivätkä
takaa muiden järjestelmän osien toimintakykyä muissa kuin standardien mukaisissa käyttöolosuhteissa. HP ja Intel eivät vastaa siitä, että suoritin tai muut järjestelmän osat soveltuisivat johonkin tiettyyn tarkoitukseen,
varsinkaan jos kellotaajuutta ja/tai jännitteitä on muutettu. 2 Ilmainen 12 kk:n rajoittamaton pääsy Universal Music portfolioon. Edellytyksenä internet-yhteys. 3 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa
Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin
hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Core™ i5-6600K -suoritin (3,5 GHz, jopa 3,9 GHz, 6 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) ja Intel® HD 530 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Intel® Core™ i5 -suoritin

Piirisarja

Intel Z170

Muisti

16 Gt:n DDR4-muisti (2×8 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 4 DIMM

Tallennustuotteet

128 Gt:n SATA SSD; yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min); Tallentava Ultra Slim-tray SuperMulti SuperMulti-DVD -asema
Dropbox1

Näyttö

Nestekidenäytöt on hankittava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta www.hp.com/eur/home-monitors.

Verkkoliittymä

Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000

Langaton yhteys

802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä

Näytönohjain

Integroitu: Intel® HD 530 -näytönohjain
Erikseen: NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Gt:n erillinen GDDR5-muisti), Varustettu NVIDIA Maxwell™ -tekniikalla, Dual-link DVI -liitäntä; HDMI-liitäntä; 3
DisplayPort-liitäntää

Ääni

Bang & Olufsen

Mukana toimitettavat lisävarusteet

USB-näppäimistö, musta; Optinen USB-hiiri

Ominaisuudet

Laskualusta seuraaville: 2 USB 2.0 -porttia, 2 USB 3.0 -porttia, ääniliitäntä ja muistikortinlukija; ilmajäähdytysratkaisu

Portit

6 USB 2.0 -porttia; 4 USB 3.0 -porttia; kuuloke/mikrofoniyhdistelmä; äänitulo; äänilähtö; mikrofonitulo; PCIe x1 -paikka; PCIe x16 -paikka; 1
MiniCard; Seitsemää eri korttityyppiä tukeva muistikortinlukija; Ulkoiset massamuistipaikat: Yksi käytössä; Yksi vapaana; Sisäiset asemapaikat:
Kaksi käytössä; Yksi vapaana

Virtalaitteet

500 W:n verkkovirtalaite

HP:n sovellukset

HP Lounge; HP Phoenix Control

Ohjelmisto

Evernote; Netflix

Huolto- ja tukipalvelut

McAfee LiveSafe™ 2

Lisätiedot

P/N: P1K17EA #UUW
UPC/EAN code: 889894329875

Paino

10,52 kg; Pakattu: 13,4 kg

Mitat

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

Tuotteen väri

Asemetallimalli

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Valmistusmaa

Valmistettu Tšekin tasavallassa

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen;
lisätietoja saat HP:n jälleenmyyjältä.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP X9000
OMEN -hiiri
J6N88AA

HP 2.1 S7000
-kaiutinjärjestel
mä, musta
K7S77AA

HP:n langaton
Elite v2
-näppäimistö
QB467AA

Nouto ja palautus -takuu kolme vuotta
UC994E

© 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään
yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun
sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää
uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin
hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia
saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön
Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel
Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta.
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