Datablad

HP ENVY Desktop
750-381no
Design som inspirerar dig
Denna HP ENVY är stilren. Den är
sofistikerad. Och den är smart. Och
gissa varför? För det är du med. Din
kreativa energi kan inte begränsas,
och därför behöver du en dator som
håller jämna steg. Var redo för när
inspirationen slår till.

Kraften att förnya sig
Den här maskinen har muskler som backar upp dig. Med en Intel® Core™-processor, SSD hårddisk som
tillval och ett kraftfullt grafikkort, kan du göra så mycket mer.
Avancerad design
Visa stolt upp den här snygga datorn. Denna fantastiskt polerade metallfinish ser lika vass ut som ditt
nästa mästerverk.
Släppa lös kreativiteten
Känner du dig inspirerad? Med den medföljande programvaran för foto- och videoredigering, som stöder
upp till tre bildskärmar samt imponerande grafik, eldar HP ENVY på din fantasi.
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad åtkomst till musik och exklusivt material för HPs kunder slipper du söka – du får det
levererat.17
Höjdpunkter:
● Nu är Windows 10 här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.
● Med Intel®-grafiken får du en fantastisk upplevelse av underhållning, spel och mycket mer.
● Spela de senaste spelen med fantastisk ljussättning, djupa skuggor och otrolig grafik av hög kvalitet
med GeForce® GTX 960, och få en helt ny spelupplevelse.
● Titta på DVD-filmer med hjälp av den integrerade optiska enheten (tillval) – eller skapa egna skivor.

Obegränsad tillgång till Universal Music-portföljen i 12 månader, utan kostnad för HPs kunder. Internetåtkomst krävs. 1 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. Systemen kan behöva
uppgraderas och/eller förses med separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller BIOS-uppdatering för att dra full nytta av funktionerna i Windows. Automatisk uppdatering av Windows 10 är alltid aktiverat.
ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan läggas till över tid vid uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. 2 De verkliga hastigheterna kan variera. Kopiera inte upphovsrättsligt skyddat material.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6400 (2,7 GHz, upp till 3,3 GHz, 6 MB cache, 4 kärnor)
Processorfamilj: 6:e generationens Intel® Core™ i5-processor

Kretsar

Intel H110

Minne

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (1 x 8 GB); Totalt antal platser: 2 DIMM

Informationslagring

1 TB 7200 rpm SATA; 128 GB SATA SSD; Ultra Slim-fack, SuperMulti-dvd-brännare
Dropbox1

Nätverksgränssnitt

Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådlös anslutning

802.11a/b/g/n/ac (1x1) kombinerat med Bluetooth® 4.0

Grafik

Separat: NVIDIA® GeForce® GTX 960 (2 GB GDDR5 dedikerat); Med NVIDIA® Maxwell™-arkitektur; 1 DVI med dubbla länkar; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Ljud

Bang & Olufsen;

Tillbehör som ingår

Svart USB-tangentbord; Optisk USB-mus

Funktioner

Landningsplatta för: 2 st USB 2.0, 2 st USB 3.0, ljuduttag och minneskortsläsare

Portar

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 ljudingång; 1 ljudutgång; 1 mikrofoningång; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 M.2; 7-i-1 minneskortläsare; Externa enhetsfack: Ett
upptagen; En ledig; Interna enhetsfack: Två upptagna; En ledig

Strömförsörjning

300 W nätadapter

HP-appar

HP Lounge

Programvara

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player Netflix; 1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder

Service och Support

McAfee LiveSafe™ 2

Ytterligare information

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

Vikt

9,85 kg; Förpackat: 12,74 kg

Yttermått

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

Produktens färg

Naturligt silver; Borstad metalldesign

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad

Ursprungsland

Tillverkad i Tjeckien

Garanti

1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen
"Tillval och tillbehör" på produktsidorna på hp.com.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internettjänst krävs. Ingår ej. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP HD 4310
webbkamera
H2W19AA

HP 2.0 svart
S5000högtalarsystem
K7S75AA

HP H3100
trådbundna
hörlurar, svarta
T3U77AA

3 års hämtnings- och returservice
UC994E

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri. Microsoft, Windows och
Windows-logotypen är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av
Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i
USA. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av
funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering.
Windows 10 uppdateras automatiskt och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar.
Se http://www.microsoft.com.

