Dataark

HP ENVY Desktop
750-381no
Designet til at inspirere dig
Denne HP ENVY er fuld af stil. Den er
elegant. Den er smart. Fordi, ved du
hvad? Det er du også. Din kreative
energi skal ikke holdes nede, så du har
brug for en computer, der kan følge
med. Så er du klar til når inspirationen
rammer.

Evnen til at være innovativ
Denne maskine har den kraft, der skal til for at underbygge dit arbejde. Med en Intel® Core™-processor, et
ekstra solid-state-drev og stærke grafikkort kan du udrette så meget mere.
Design i topklasse
Vis med stolthed denne stilfulde pc frem. Det flotte look i børstet metal står lige så skarpt som dit næste
mesterværk.
Kreativiteten er sluppet løs
Føler du dig inspireret? HP ENVY giver næring til din fantasi med medfølgende foto- og
videoredigeringsprogrammer, understøttelse af op til tre skærme og imponerende grafik.
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.17
Fremhævede funktioner:
● Nu er Windows 10 her. Du kan udføre fantastiske ting helt uden problemer og med den velkendte
følelse, du får med Windows – bare bedre.
● Intel®-grafikkort er en fantastisk løsning til underholdning, spil og meget mere.
● Oplev, hvad pc-gaming kan byde på: Spil de nyeste spil med imponerende lys- og skyggeeffekter og
flotte grafiske effekter med GeForce® GTX 960.
● Se dvd-film ved hjælp af det integrerede optiske drev (ekstratilbehør) – eller brænd dine egne
mediefiler.

HP-kunder kan få 1 års gratis, ubegrænset adgang til Universal Musics store udvalg af musik. Kræver internetadgang. 1 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. 2 De faktiske hastigheder kan variere. Materiale beskyttet af copyright må ikke kopieres.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6400 (2,7 GHz, op til 3,3 GHz, 6 MB cache, 4 kerner)
Processorfamilie: 6. generations Intel® Core™ i5-processor

Chipsæt

Intel H110

Hukommelse

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Slots i alt: 2 DIMM

Harddiskplads

1 TB 7200 o/min. SATA; 128 GB SATA SSD; Ultraslank SuperMulti dvd-brænder
Dropbox1

Netværksinterface

Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådløs forbindelse

Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.0

Video

Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 960 (2 GB GDDR5 dedikeret); Leveret af NVIDIA® Maxwell™-arkitektur; 1 dual-link DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Lyd

Bang & Olufsen

Inkluderet tilbehør

Sort USB-tastatur; Optisk USB-mus

Funktioner

Landing pad til: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, lydstik og hukommelseskortlæser

Porte

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 M.2; 7-i-1-hukommelseskortlæser; Eksterne drevbåse:
Et optaget; Et ledigt; Interne drevbåse: To optaget; Et ledigt

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 300 W

HP-apps

HP Lounge

Software

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder

Service og support

McAfee LiveSafe™ 2

Yderligere oplysninger

P/N: X0Y17EA #UUW
UPC/EAN code: 190780565445

Vægt

9,85 kg; Pakket: 12,74 kg

Mål

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

Produktfarve

Naturlig sølv; Design i børstet metal

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 onlinelagerplads i 12 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. 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 HD
4310webkamera
H2W19AA

HP 2.0
S5000højttalersystem
, sort
K7S75AA

Sorte HP
H3100hovedtelefoner
med ledning
T3U77AA

3 års afhentning og returnering
UC994E

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker
registrerede i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er
varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. Alle andre varemærker
tilhører deres respektive ejere. Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere,
software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med
tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Besøg http://www.microsoft.com.
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