Karta produktu

HP ENVY Phoenix
860-050nw
Radość z gier
Pragniemy zmienić to, jak postrzegasz
komputery typu wieża. Dzięki
oszałamiającej szybkości i grafice
możesz równie skutecznie tworzyć
arkusze kalkulacyjne, edytować pliki
wideo i pokonywać przeciwników,
używając komputera, który
zaprojektowano tylko w jednym celu:
aby zapewnić Ci niespotykaną dotąd
moc.

Zmień reguły gry
Przygotuj się – to będzie naprawdę ostra jazda. Opcjonalna możliwość przetaktowania1 procesora Intel®
Core™ i wraz z najnowszą kartą graficzną NVIDIA GTX lub AMD R9 zapewnią Ci maksymalną moc i
niesamowitą jakość wrażeń.
Nowatorska konstrukcja
Idealne połączenie odważnego charakteru i stylu w wysokiej klasy obudowie ze szczotkowanego metalu z
charakterystyczną pionową linią kryjącą porty oraz czerwonym oświetleniem LED, dzięki któremu granie
staje się jeszcze przyjemniejsze.
Zaprojektowany z myślą o grach przyszłości
Ten komputer może ewoluować razem z Tobą. Z opcjonalnym układem chłodzenia cieczą i
beznarzędziowym dostępem do podzespołów możesz zwiększyć moc komputera na potrzeby nawet
najbardziej wymagających gier.
Obejmuje:
● System Windows 10 Home jest już dostępny. Pewna praca w znajomym środowisku systemy Windows
– z wieloma udoskonaleniami.3
● Szybciej, ciszej, więcej funkcji – praca na komputerze nigdy nie była bardziej wydajna i komfortowa
dzięki procesorom Intel® Core™ 6. generacji.
● Łatwo zwiększaj wydajność komputera, aby spełnił wszystkie Twoje potrzeby. Łatwy dostęp do sprzętu
i szybka modernizacja części pomiędzy walkami w grze.
● Panel sterowania dźwiękiem Bang & Olufsen z funkcjami dostrajania pozwoli Ci przejąć kontrolę nad
systemem audio. Dzięki ustawieniom możesz wzbogacić wrażenia, dostosowując dźwięk do swojego
nastroju.

Zmiana częstotliwości taktowania i/lub napięcia może: (i) zmniejszyć stabilność i żywotność systemu, procesora i innych podzespołów systemu; (ii) spowodować usterkę procesora i innych podzespołów systemu; (iii)
spowodować spadek wydajności systemu; (iv) spowodować wzrost temperatury i inne szkody; oraz (v) wpłynąć na integralność danych systemowych. Firmy Intel i HP nie testowały i nie gwarantują działania procesora w
warunkach wykraczających poza jego specyfikację. Firmy Intel i HP nie testowały i nie gwarantują działania pozostałych podzespołów systemu w warunkach wykraczających poza standardowe specyfikacje branżowe.
Firmy Intel i HP nie gwarantują przydatności procesora i pozostałych podzespołów systemu do żadnego określonego celu. Dotyczy to również sytuacji, w których dokonano zmiany częstotliwości taktowania i/lub wartości
napięcia. 3 Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu,
sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest automatycznie aktualizowany. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu lub
spełnienia innych warunków w miarę upływu czasu. Patrz http://www.microsoft.com.
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System operacyjny

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-4790 z układem graficznym Intel HD 4600 (3,6 GHz, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i7 4. generacji

Zestaw układów

Intel Z170

Pamięć

8 GB pamięci DDR3-1600 SDRAM (2 x 4 GB); Łączna liczba gniazd: 4 DIMM

Archiwizacja danych

Napęd SSD 128 GB SATA; Dysk SATA 2 TB 7200 obr./min; Nagrywarka Blu-ray typu Ultra Slim-tray
Dropbox1

Wyświetlacz

Monitory LCD są sprzedawane osobno. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www.hp.com/eur/home-monitors.

Interfejs sieciowy

Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000

Łączność bezprzewodowa

Karta sieci bezprzewodowej 802.11a/b/g/n/ac (2x2) z modułem Bluetooth® 4.0 MiniCard

Video

Dedykowane: Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 745 (4 GB dedykowanej pamięci ddr3), 1 port DVI; 1 port HDMI; 1 port DisplayPort

Dźwięk

Bang & Olufsen

Akcesoria w zestawie

Czarna klawiatura bezprzewodowa; Bezprzewodowa mysz optyczna

Cechy

Stacja dokująca: 2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, wyjście audio oraz czytnik kart pamięci; Rozwiązanie chłodzące powietrzem

Porty

4 porty USB 2.0; 4 porty USB 3.0; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 2 analogowe wejścia audio; 4 analogowe wyjścia audio; 1 cyfrowe wyjście
audio; 1 port PCIe x1; 1 port PCIe x16; 1 gniazdo MiniCard; Czytnik kart pamięci 7 w 1; Zewnętrzne wnęki na napędy: 1 zajęte; 1 dostępne;
Wewnętrzne wnęki na napędy: 2 zajęte; 1 dostępne

Zasilanie

Zasilacz 500 W pr. zm.

Aplikacje HP

HP Phoenix Control

Oprogramowanie

Evernote

Serwis i wsparcie

McAfee LiveSafe™ 2

Informacje dodatkowe

P/N: W1D04EA #AKD
Kod UPC/EAN: 889899287972

Waga

10,52 kg; Zapakowane: 13,4 kg

Wymiary

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

Kolor produktu

Konstrukcja w kolorze grafitowym

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w Czechach

Gwarancja

2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta; Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na
okres do 3 lat; więcej informacji można uzyskać u dilera HP.

25 GB bezpłatnej pamięci masowej online przez 6 miesięcy od rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymaga połączenia z
Internetem (brak w zestawie). 2 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne
aktualizacje wymagają subskrypcji.)
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Kompatybilne akcesoria i usługi*
* Nie wchodzi w skład zestawu.

Mysz HP X9000
OMEN
J6N88AA

System
głośników HP
2.1 Black
S7000
K7S77AA

HP Wireless
Elite v2
Keyboard
QB467AA

3 lata z odbiorem i zwrotem
UM918E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje,
jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub
redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym dokumencie. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji
systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest
aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą
wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są
znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe
należą do ich odpowiednich właścicieli.

