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Oyun deneyimi
Kule tipi kasalar hakkındaki
düşüncenizi değiştirmek için yola
çıktık. Tablo tasarımı yapmaktan video
düzenlemeye ve düşmanlarınızı
hezimete uğratmaya, hayret
edeceğiniz hızlarda ve etkileyici
grafiklerle geçiş yapabileceğiniz bu
bilgisayar tek bir amaçla yeniden
tasarlandı: size oyunun kurallarını
değiştiren performans sunmak.

Oyunu Değiştirin
Hazır olun; nefes kesici bir yolculuğa çıkacaksınız. İsteğe bağlı hız aşırtma1 özelliğine sahip Intel® Core™ i
işlemci ve en yeni NVIDIA GTX veya AMD R9 grafik kartları nefes kesici bir deneyim yaşamanız için gücü en
üst düzeye çıkarmanızı sağlar.
Gözle görünür performans
Bu kule tipi bilgisayar, mat metal kasası ve özelleştirilebilir ışıklar içeren HP LED Aydınlatma Denetimi ile
dikkatleri üzerine çekiyor. Tek renkle kullanın veya performansa göre tepki veren ışıklarla değiştirin.
Oyunculuğun geleceği için tasarlandı
Bu masaüstü bilgisayar sizinle birlikte gelişebilir. İsteğe bağlı sıvı soğutma ve donanıma araçsız erişimle
birlikte müptelası olacağınız özelleştirebilirlik sayesinde oyun gücünüzü en üst düzeye çıkarın.
HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara daha yakınsınız
HP müşterileri için müzik ve özel içeriklere sınırsız erişim sayesinde içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.2
Özellikler:
● Windows 10 Home burada. Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da harika işler
başarın.3
● Daha hızlı ve daha sessiz çalışan ve daha fazla özelliğe sahip olan 6. nesil Intel® Core™ işlemciler, bilgi
işlem deneyiminizi görülmemiş düzeyde geliştirir.
● Bilgisayarınızın performansını kendi deneyiminize göre kolayca artırın. Donanıma ulaşmak oldukça
kolaydır ve bu sayede iki oyun arasında parçaları hızla yükseltebilirsiniz.
● Bang & Olufsen ile ayarlanan Ses Denetimi paneli, ses kontrolünü elinize almanızı sağlar. Ses ayarlarını
ruh halinize göre değiştirin ve deneyiminizi geliştirin.

Saat frekansının ve/veya voltajın değiştirilmesi: (i) sistem stabilitesinin azalmasına ve sistemin, işlemcinin ve diğer sistem bileşenlerinin kullanım ömrünün kısalmasına neden olabilir; (ii) işlemcide ve diğer sistem
bileşenlerinde arızalara yol açabilir; (iii) sistem performansında azalmalara yol açabilir; (iv) ek ısı veya diğer hasarlar oluşturabilir; ve (v) sistemin veri bütünlüğünü etkileyebilir. HP ve Intel, işlemcinin teknik özelliklerinde
belirtilenin ötesinde çalışmasını test etmemiştir ve bunu garanti etmez. HP ve Intel, diğer sistem bileşenlerinin endüstri standardı teknik özelliklerinde belirtilenin ötesinde çalışmasını test etmemiştir ve bunu garanti
etmez. HP ve Intel, işlemci ve diğer sistem bileşenlerinin değiştirilmiş saat frekansı ve/veya voltajlarda kullanılması da dahil olmak üzere belirli bir amaca uygun olacağı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
2 HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir. 3 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak
yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde,
güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Işlemci

Intel® Core™ i7-6700K ile Intel® HD Grafik Kartı 530 (4 GHz, 4,2 GHz'e kadar, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 6. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci

Yonga kümesi

Intel Z170

Bellek

32 GB DDR4 (4 x 8 GB); Toplam yuva: 4 DIMM

Bilgi Depolama

256 GB SATA SSD
Dropbox1

Ekran

LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.

Ağ arabirimi

Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Video

Bağımsız: NVIDIA® GeForce® GTX 980 Ti (6 GB GDDR5 ayrılmış), NVIDIA Maxwell™ mimarisi tarafından desteklenir, 1 çift bağlantılı DVI; 1 HDMI; 3
DisplayPort

Ses

Bang & Olufsen

Eklenen aksesuarlar

Siyah kablosuz klavye; Kablosuz optik fare

Özellikler

Şunlar için koyma yeri: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, ses jakı ve bellek kartı okuyucusu; Hava soğutma çözümü

Bağlantı Noktaları

4 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 2 analog ses girişi; 4 analog ses çıkışı; 1 dijital ses çıkışı; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 7'ü 1 arada
bellek kartı okuyucu; Harici sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan; Bir adet kullanılabilir; Dahili sürücü bölmeleri: İki adet kullanılan; Bir adet
kullanılabilir

Güç

500 W AC güç adaptörü

HP uygulamaları

HP Lounge; HP Phoenix Control

Yazılım

Evernote

Servis ve Destek

McAfee LiveSafe™ 2

Ek bilgiler

P/N: V2F56EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889899216712

Ağırlık

10,52 kg; Paketli: 13,4 kg

Boyutlar

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

Ürün rengi

Tunç rengi tasarım

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı

Menşei Ülke

Çek Cumhuriyeti'nde üretilmiştir

Garanti

2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP
satıcınızla görüşün.

Kayıt tarihinden itibaren altı ay için 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret
edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
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Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP X9000
OMEN Fare
J6N88AA

HP 2.1 Siyah
S7000 Hoparlör
Sistemi
K7S77AA

HP Kablosuz
Elite v2 Klavye
QB467AA

3 yıllık bayiye iade
UM908E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir.
Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi
gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu
olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows ve Windows Logosu, Microsoft Corporation'ın ABD'deki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, ilgili sahibinin
ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans ile kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY
STAR, ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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