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Tilbage – stærkere end nogensinde.
Mens andre tower-pc'er ikke har
udviklet sig, har HP revolutioneret
klassen. Med dens forøgede ydeevne,
forbedrede driftsikkerhed og flotte,
nye design er denne HP Pavilion det
bedste, der er sket for tower-pc'er i
mere end 20 år.

Oprethold en smuk facade
Denne stationære pc er fuld af stil. Revolutionér arbejdspladsen med den nydesignede HP Pavilion.

Ydeevne, der er værd at prale med
Med op til 3 TB lagerplads, ekstra grafik og understøttelse af op til 2 skærme kan hardwaren i denne
tower-pc klare enhver prøvelse.1
En pålidelig forløber
Årtiers erfaring har lært os, at intet er vigtigere end tillid. Vores udførlige hardwaretests sikrer, at du altid
får den bedste driftsikkerhed.
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
● Du kan få en mere medrivende computeroplevelse ved at tilføje en skærm. Med to skærme kan du øge
produktiviteten, forbedre spilleoplevelsen eller blot gøre multitasking lidt nemmere.
● Nem tilslutning af skærme, printere, enheder og meget mere.
● Se dvd-film4 ved hjælp af det integrerede optiske drev (ekstratilbehør) – eller brænd dine egne
mediefiler.

Måleenheden for harddiske er 1 TB = 1 trillion bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Der er reserveret op til 30 GB på harddisken til systemgendannelsessoftware. 2 Ubegrænset adgang til Universal
Musics udvalg i et år – gratis. 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. 4 De faktiske hastigheder kan variere. Materiale beskyttet af copyright må ikke kopieres.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

AMD Quad-Core A8-7600 APU med Radeon R7-grafikkort (3,1 GHz, 4 MB cache)
Processorfamilie: AMD Quad-Core-processor i A-serien

Chipsæt

AMD A78 FCH

Hukommelse

8 GB DDR3 (1 x 8 GB); Slots i alt: 2 DIMM

Harddiskplads

2 TB 7200 o/min. SATA; DVD SATA-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

802.11b/g/n (1x1)

Video

Diskret: NVIDIA® GeForce® GT 730 (4 GB dedikeret DDR3), Med hardware-videoredigeringsacceleration (brug af visse funktioner kræver
understøttet videosoftware. Besøg www.nvidia.com for yderligere oplysninger.), 1 DVI; 1 HDMI

Lyd

B&O PLAY;

Inkluderet tilbehør

Hvidt USB-tastatur; Optisk USB-mus

Porte

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

Strømforsyning

180 W vekselstrømsadapter

HP-apps

HP Lounge

Software

Evernote; Netflix

Service og support

McAfee LiveSafe™ 2

Yderligere oplysninger

P/N: V2F21EA #UUW
UPC/EAN code: 889899111901

Vægt

7,15 kg; Pakket: 9,7 kg

Mål

37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Pakket: 49,6 x 24 x 52 cm

Produktfarve

Snestormhvid

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 H2800
orange headset
F6J05AA

HP 2.1
S7000højttalersystem
, hvidt
K7S76AA

HP trådløst Elite
v2-tastatur
QB467AA

3 års afhentning og returnering
U4812E
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