Datasheet

HP ENVY Desktop
750-109nb
Ontworpen om u te inspireren
Deze HP ENVY is stijlvol. Hij is
geavanceerd. Hij is slim. Waarom?
Omdat jij dat ook bent. Creativiteit laat
zich niet inperken en je zoekt een
machine die kan wat jij wilt. Zorg dat je
klaar zit als je inspiratie krijgt.

Pure innovatiekracht
Dit apparaat biedt de kracht die je nodig hebt. Met een Intel® Core™ processor, een optionele solid-state
vaste schijf en een krachtige grafische kaart kun je veel meer doen.
Hoogwaardig design
Deze stijlvolle pc mag gezien worden. De geborstelde metalen afwerking ziet er net zo mooi uit als jouw
volgende meesterwerk.
Ga creatief aan de slag
Heb je inspiratie? De HP ENVY stimuleert je creativiteit met de meegeleverde foto- en
videobewerkingssoftware, ondersteuning voor drie schermen en indrukwekkende grafische prestaties.
HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek en exclusief materiaal voor klanten van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.1
Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme highscore met de vertrouwde Windows-interface
– en dan beter.2
● Bekijk films op dvd3 met de optionele ingebouwde optische drive of schrijf uw eigen media.
● Gemakkelijk aansluitbaar op schermen, printers, apparaten en meer.
● State-of-the-art geluid van Bang & Olufsen maakt van je pc een opnameplatform waar entertainment
tot leven komt en geluid een voelbare kwaliteit krijgt. Creëert perfect geluid op een pc.

12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is vereist. 2 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of
apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor
updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. 3 De werkelijke snelheden variëren. Kopieer geen door auteursrecht beschermd materiaal.
1

Datasheet

HP ENVY Desktop
750-109nb

Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i7-6700 met Intel® HD Graphics 530 (3,4 GHz, tot 4 GHz, 8 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i7 processor

Chipset

Intel H110

Geheugen

12 GB DDR3L (1 x 8 GB, 1 x 4 GB); Totaal aantal slots: 2 DIMM

Gegevensopslag

256-GB SATA SSD; 3-TB 7200-rpm SATA; Ultraplatte SuperMulti dvd-brander met tray-laadsysteem
Dropbox1

Scherm

LCD-monitoren worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eur/home-monitors.

Netwerkinterface

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Draadloze connectiviteit

802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) en Bluetooth® 4.0 combo

Video

Discrete: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB GDDR5 gereserveerd), Met de NVIDIA Maxwell™-architectuur, 1 dual-link DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Geluid

Bang & Olufsen

Meegeleverde accessoires

Zwart draadloos toetsenbord; Draadloze optische muis

Kenmerken OR functies

Landingpad voor: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, audioconnector en geheugenkaartlezer

Poorten

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 7-in-1 geheugenkaartlezer; Externe
schijfposities: Een bezet; Een vrij; Interne schijfposities: Twee bezet; Een vrij

Voeding

300-Watt netvoedingsadapter

HP apps

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix

Service en support

McAfee LiveSafe™ 2

Extra informatie

P/N: P3G63EA #UUG
UPC/EAN code: 889899054895

Gewicht

9,85 kg; In verpakking: 12,74 kg

Afmetingen

40,5 x 16,5 x 40,1 cm; In verpakking: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm

Productkleur

Geborsteld metalen design

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Land van herkomst

Geproduceerd in de Tsjechische Republiek

Garantie

2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP H7000
zwarte
draadloze
Bluetoothheadset
H6Z97AA

HP 2.1 zwart
S7000
luidsprekersyst
eem
K7S77AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM918E
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