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Kom i gang
Vores mål er at ændre den måde, du
opfatter tower-pc'er på. Med
forbløffende hastigheder og flot grafik
kan du skifte mellem design af
regneark, videoredigering og
tilintetgørelse af dine fjender på en pc,
der er blev opdateret med ét mål for
øje: at give dig en ydeevne, der ændrer
spillets regler fuldstændig.

Du kan ændre spillets regler
Gør dig klar – og du vil få en forrygende tur. Valgfri overclocking1 Intel® Core™ i processoren og nyeste
NVIDIA- GTX eller AMD R9-grafik giver dig maksimal kraft og en spændende oplevelse.
En ydeevne, der kan ses
Med et kabinet af børstet metal og HP's LED-lysstyring, hvor indikatorerne kan tilpasses, får du en rigtig
imponerende tower-pc. Få én af farverne til at stå frem, eller skab en effekt af lys, der reagerer på
objektets bevægelser.
Fremstillet til fremtiden inden for spil
Denne stationære enhed vil følge din udvikling. Med mulighed for væskekøling og værktøjsfri adgang til
hardwaren kan du skrue ordentligt op for din gaming-kraft med vanedannende tilpasninger.
HP Lounge – kom tættere på de kunstnere, du elsker
Med ubegrænset adgang til musik og eksklusivt indhold for HP-kunder, er der ingen grund til at søge efter
det – det kommer direkte til dig.2
Fremhævede funktioner:
● Windows 10 Home er kommet. Udfør fantastiske ting helt uden problemer med den velkendte følelse,
du får med Windows – bare bedre.3
● 6. generation af Intel ® Core ™-processoren er hurtigere og mere stille og har flere funktioner og kan
derfor give dig en uforlignelig computeroplevelse.
● Du kan nemt at udvide din maskines funktionalitet, så du får den oplevelse, der er lige dig. Det er nemt
at få fat i hardwaren og hurtigt opgradere delene mellem hvert slag.
● Lydkontrolpanelet med Bang & Olufsens justering giver dig kontrol over lyden. Du kan justere
lydindstillingerne, så de passer til dit humør og forstærker lydoplevelsen.

Ændringer af clock frekvensen og/eller spændingen kan medføre, at: (i) systemet destabiliseres, og levetiden for system, processor og andre systemkomponenter forkortes; (ii) processoren og andre
systemkomponenter ikke længere fungerer, som de skal; (iii) systemets ydeevne reduceres; (iv) der produceres yderligere varme, eller andre skader opstår; eller at (v) systemets dataintegritet kompromitteres. HP og Intel
har ikke testet og kan ikke garantere for driften af processoren, ud over hvad der er angivet i specifikationerne. HP og Intel har ikke testet og kan ikke garantere for driften af andre systemkomponenter, ud over hvad der
er angivet i de standardmæssige fabriksspecifikationer. HP og Intel påtager sig intet ansvar for, at processoren og andre systemkomponenter vil kunne anvendes til et bestemt formål, herunder hvis disse anvendes med
ændrede clock frekvenser og/eller ændret spænding. 2 HP-kunder kan få 1 års gratis, ubegrænset adgang til Universal Musics store udvalg af musik. Kræver internetadgang. 3 Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af
Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det er
altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i7-6700 med Intel® HD-grafikkort 530 (3,4 GHz, op til 4 GHz, 8 MB cache, 4 kerner)
Processorfamilie: Intel® Core™ i7-processor

Chipsæt

Intel Z170

Hukommelse

16 GB DDR4 (2 x 8 GB); Slots i alt: 4 DIMM

Harddiskplads

128 GB SATA SSD; 1 TB 7200 o/min. SATA; Ultraslank SuperMulti dvd-brænder
Dropbox1

Skærm

LCD-skærme sælges separat. Se flere oplysninger på www.hp.com/eur/home-monitors.

Netværksinterface

Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådløs forbindelse

Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.0

Video

Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 980 Ti (6 GB GDDR5 dedikeret), Leveret af NVIDIA Maxwell™-arkitektur, 1 dual-link DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Lyd

Bang & Olufsen

Funktioner

Landing pad til: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, lydstik og hukommelseskortlæser; Væskekølingsløsning

Porte

6 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard;
7-i-1-hukommelseskortlæser; Eksterne drevbåse: Et optaget; Et ledigt; Interne drevbåse: To optaget; Et ledigt

Strømforsyning

500 W vekselstrømsadapter

HP-apps

HP Lounge; HP Phoenix Control

Software

Evernote; Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™ 2

Yderligere oplysninger

P/N: P1K18EA #UUW
UPC/EAN code: 889894329882

Vægt

10,52 kg; Pakket: 13,4 kg

Mål

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

Produktfarve

Design i revolvermetal

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret

Oprindelsesland

Fremstillet i Tjekkiet

Garanti

1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år;
der er flere oplysninger på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.

25 GB gratis online lagerplads i 6 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde alle oplysninger, herunder brugsvilkår og ophævelsespolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke
medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
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Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

HP X9000
OMEN-mus
J6N88AA

HP 2.1
S7000højttalersystem
, sort
K7S77AA

HP trådløst Elite
v2-tastatur
QB467AA

3 års afhentning og returnering
UC994E

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows.
Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Se
http://www.microsoft.com. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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