ERROR REPORT

WARNING
HP ENVY Phoenix Desktop - 860-000nj (ENERGY STAR)

The following errors have been detected:
Chunk prodnameshort is not translated

גיליון נתונים

HP ENVY Phoenix
860-000nj
המשחק התחיל
מטרתנו הייתה לשנות את צורת המחשבה
שלך בנוגע למארזי  .Towerהודות למהירויות
מדהימות וגרפיקה מרהיבה ,תוכל לעבור
בקלות בין עיצוב גיליונות אלקטרוניים,
עריכת וידאו וניצחון על אויביך במחשב
שעוצב מחדש במטרה אחת :לספק לך
ביצועים שישנו את כללי המשחק.

שנה את חוקי המשחק

הכן את עצמך  -מצפה לך חוויה מסעירה .הודות למעבד  Intel® Core™ iשעבר האצת שעון פנימי אופציונלית 1ולכרטיסים
הגרפיים המתקדמים ביותר של  NVIDIA GTXאו  AMD R9תוכל להגביר את העוצמה וליהנות מחוויה מלהיבה.
ביצועים גלויים לעין

עם מארז של מתכת מוברשת ובקרת תאורת  LEDשל  HPעבור אורות שניתן להתאים אישית ,מארז  Towerזה דורש תשומת
לב .התענג על צבע אחד או שנה את הצבעים עם אורות שיגיבו לביצועים.
מתוכנן למען עתידה של חוויית המשחק

מחשב שולחני זה יכול להתפתח בקצב שלך .הודות לקירור נוזל אופציונלי וגישה לחומרה ללא צורך בכלים ,תוכל להגביר את
עוצמת המשחק שלך עם יכולת התאמה ממכרת.
כולל:

●  Windows 10 Homeכבר כאן .התחושה המוכרת של  Windowsמאפשרת לך לעשות מעשים גדולים בבטחה ,טוב יותר
מאי פעם3.
● מהירים יותר ,שקטים יותר ועם מאפיינים נוספים ,מעבדי ™ Intel® Coreמהדור השישי מזניקים את חוויית המיחשוב
שלך לרמות שלא הכרת בעבר.
● הרחב בקלות את ביצועי המחשב לקבלת חוויה ההולמת בדיוק את דרישותיך .קל להגיע לכל חלקי החומרה ולשדרג
במהירות חלקים בין סבבי המשחק.

● לוח בקרת השמע ,הכולל כוונון מבית  ,Bang & Olufsenמאפשר לך לשלוט בשמע שלך .כוונן את הגדרות השמע בהתאם
למצב הרוח שלך והגבר את החוויה.

 1שינוי תדר השעון ו/או המתח עלול (i) :להפחית את יציבות המערכת ולקצר את מחזור החיים של המערכת ,המעבד ,ורכיבי המערכת האחרים; )ב( לגרום לכשל במעבד וברכיבי מערכת אחרים; )ג( לגרום לירידה בביצועי המערכת; )ד( לגרום לעליית חום נוספת
או לנזק אחר; ) (vולהשפיע על שלמות נתוני המערכת HP .ו Intel-לא בדקו את פעולת המעבד מעבר למפרטים שלו ואינן ערבות לה HP .ו Intel-לא בדקו את פעולת רכיבי המערכת האחרים מעבר למפרטים שלהם בתקן התעשייה ואינן ערבות לה HP .וIntel-
אינן נושאות באחריות לכך שהמעבד ורכיבי המערכת האחרים ,גם אם שנעשה בהם שימוש עם תדרי שעון ו/או מתח ששונו ,יתאימו למטרה מסוימת 3 .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי
חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד .ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות
נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת .http://www.microsoft.com
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מערכת הפעלה

Windows 10 Home 64

ערכת שבבים

Intel Z170

אחסון

 SATA SSDשל  256 GB; SATAשל  7,200 ,2 TBסל"ד; צורב Ultra Slim-tray SuperMulti DVD
Dropbox1

מעבד  Intel® Core™ i7-6700Kעם כרטיס גרפי  ,4 GHz) Intel® HD 530עד  ,4.2 GHzמטמון של  4 ,8 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ i7

מעבד

זיכרון  DDR4בנפח  ;(8 GB x 2) 16 GBמספר חריצים כולל 4 :רכיבי DIMM

זיכרון

מסכי  LCDלרכישה בנפרד .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.hp.com/eur/home-monitors

תצוגה

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת

ממשק רשת

 (1x1) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.0-משולב

קישוריות אלחוט

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 530
בדיד) NVIDIA® GeForce® GTX 980 Ti :זיכרון  GDDR5ייעודי בנפח  ,(6 GBמופעל באמצעות ארכיטקטורת ™ ,NVIDIA Maxwellיציאת  DVIשל קישור כפול; יציאת
 HDMI; 3יציאות DisplayPort

וידיאו

Bang & Olufsen

קול

אביזרים כלולים

מקלדת אלחוטית בשחור; עכבר אופטי אלחוטי

יציאות

 6יציאות  4 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; כניסת שמע; יציאת שמע; כניסת מיקרופון; יציאת  ;PCIe x1יציאת  ;PCIe x16כרטיס
 ;MiniCardקורא כרטיס זיכרון  7ב ;1-מפרצים לכוננים חיצוניים :יציאה אחת בשימוש; יציאה אחת פנויה; מפרצים לכוננים פנימיים :שתיים בשימוש; יציאה אחת פנויה

משטח הנחה עבור 2 :יציאות  2 ,USB 2.0יציאות  ,USB 3.0שקע שמע ,קורא כרטיסי זיכרון פתרון קירור נוזלי

תכונות

מתאם מתח  ACשל  500וואט

מתח

יישומי HP

HP Phoenix Control

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™ 2

Evernote

תוכנה

P/N: P4S81EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894538772

מידע נוסף

 10.52ק"ג; ארוז 13.4 :ק"ג

משקל

ממדים

 42 x 16.5 x 40.1ס"מ; ארוז 52.1 x 28.5 x 49.9 :ס"מ

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;

מדינת מקור

מיוצר ברפובליקה הצ'כית

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך שישה חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.
2

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

עכבר HP X9000 OMEN
J6N88AA

מערכת רמקולים  HP 2.1 S7000בשחור
K7S77AA
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מקלדת HP Wireless Elite v2
Keyboard
QB467AA

