Спецификация

HP ENVY Phoenix
860-000nu
Играта започва
Поставихме си за цел да променим
начина, по който мислите за
компютърните кутии. С поразителни
скорости и невероятни графики
можете да превключвате между
създаване на електронни таблици,
редактиране на видео и разбиване
на опонентите ви на компютър,
чийто нов дизайн има една цел: да
предостави производителност,
която променя правилата на играта.

Променете правилата на играта
Подгответе се – очаква ви едно вълнуващо пътешествие. Процесор Intel® Core™ i и най-новите
графични карти NVIDIA GTX или AMD R9 с възможност за овърклокване1 ви позволяват да постигнете
максимална производителност за вълнуващо изживяване.
Видима производителност
С корпус от полиран метал и HP LED Lighting Control за персонализируеми светлини този тауър
привлича вниманието. Използвайте един наситен цвят или го променете със светлини, които
реагират на производителността му.
Създаден за бъдещето на игрите
Този настолен компютър може да се подобрява заедно с вас. С предлагано като опция водно
охлаждане и достъп до хардуера без използване на инструменти, можете да подсилите игровата си
мощ с пристрастяващо персонализиране.
Изобразяване:
● Windows 10 Home е тук. Правете страхотни неща с познатия ви Windows - но още по-добър.3
● По-бързи, по-тихи и с по-голяма функционалност, процесорите Intel® Core™ от шесто поколение
подобряват работата ви с компютъра както никога досега.
● Лесно можете да подобрите работата на компютъра си за преживяване, което удовлетворява
нуждите ви. Достъпът до хардуера е лесен и Ви позволява бързо да актуализирате части между
различните предизвикателства.
● Панелът за управление на звука с конфигурация на Bang & Olufsen ви осигурява пълен аудио
контрол. Регулирайте настройките на звука така, че да отговарят на настроението и да подобрят
изживяването ви.

Промяната на тактовата честота и/или волтажа може: (i) да намали стабилността на системата и полезния живот на системата, процесора и други системни компоненти; (ii) да предизвика срив на процесора
и други системни компоненти; (iii) да предизвика спадове в производителността на системата; (iv) да причини допълнителна топлина или друга повреда; и (v) да засегне цялостта на данните на системата. HP и
Intel не са тествали и не предоставят гаранция за експлоатацията на процесора отвъд спецификациите му. HP и Intel не са тествали и не предоставят гаранция за експлоатацията на други системни
компоненти отвъд техните стандартни производствени спецификации. HP и Intel не поемат отговорност, че процесорът и други системни компоненти, включително ако се използват с променена тактова
честота и/или волтажи, ще бъдат подходящи за всяка една конкретна цел. 2 Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или
допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е
включено. През определено времето може да има IPS такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
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Операционна система

Windows 10 Home 64

Процесор

Intel® Core™ i7-6700 (3,4 GHz, до 4 GHz, 8 MB кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: 6-то поколение Intel® Core™ i7 процесор

Чипсет

Intel Z170

Памет

16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Общо слотове: 4 DIMM модула

Съхраняване

128 GB SATA SSD; 1 TB 7200 rpm SATA; SuperMulti DVD записващо устройство с ултратънка поставка за дискове
Dropbox1

Мрежов интерфейс

Вградена 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN карта

Видео

Дискретен: NVIDIA® GeForce® GTX 970 (4 GB GDDR5 заделена); Поддържано от NVIDIA Maxwell™ архитектура; 1 двуканален DVI; 1 HDMI; 3
DisplayPort

Звук

Bang & Olufsen;

Включени аксесоари

Черна безжична клавиатура; Безжична оптична мишка

Характеристики

Разпределителен хъб за: 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио жак и четец на карти с памет; Решение за охлаждане с въздух

Портове

6 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 комбиниран изход за слушалки/микрофон; 1 аудио вход; 1 аудио изход; 1 вход за микрофон; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1
MiniCard; Четец за карти-памет 7 в1; Гнезда за външни устройства: Един зает; Един наличен; Гнезда за вътрешни устройства: Два заети;
Един наличен

Захранване

500 W захранващ адаптер за променлив ток

Приложения на НР

HP Phoenix Control

Софтуер

Evernote

Сервиз и поддръжка

McAfee LiveSafe™ 2

Допълнителна информация

№ на продукт: L2L15EA #AKS
UPC/EAN код: 889899882726

Тегло

10,52 кг; Опакован: 13,4 кг

Размери

42 x 16,5 x 40,1 см; Опакован: 49,9 x 28,5 x 52,1 см

Цвят на продукта

Дизайн с цвят пушечен метал

Съответствие с изискванията за
енергийна ефективност

Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®

Страна на произход

Произведено в Чешка република

Гаранция

1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център; Можете да разширите гаранционното покритие на продукта
си общо до 3 години; За повече информация се свържете с местния търговски представител на HP.

25 GB безплатно онлайн съхранение за шест месеца от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com.
Изисква се интернет услуга, която не е включена. 2 Предложение за 30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е абонамент за
онлайн актуализации след това.)
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Съвместими аксесоари и услуги*
* Не е включено.

Мишка HP
X9000 OMEN
J6N88AA

Звукова
система S7000
HP 2.1 черна
K7S77AA

Безжична
клавиатура v2
HP Elite
QB467AA

3-годишна гаранция с връщане в склад
U9787E

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да
бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за
гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи
отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ. Не всички функции са налични във всички издания
или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграждане и/или допълнително закупуван хардуер, драйвери и/или софтуер за пълноценно
използване на функционалността на Windows. Вижте http://www.microsoft.com. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
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