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מחשב שולחני שראוי להיראות ולהישמע
מעולם לא ראית מחשב כזה עד כה .כי מעולם לא נוצר מחשב שולחני מעין זה עד כה .עם ה HP Pavilion Wave-תוכל לקבל עוצמת מחשב
מלאה עם שמע משולב לחלוטין וסגנון מודרני מלוטש .אף פעם לא תסתכל על המחשב השולחני שלך באותו האופן.

עוצמה מרשימה

המחשב היפהפה הזה כולל את כל העוצמה
והביצועים של מחשב שולחני בשבריר של
השטח בלבד .קבל את הביצועים של מעבד
 Intel® Core™ iמהדור השישי ,1עם זיכרון
של עד  8ג'יגהבייט וכרטיסים גרפיים
בדגמים נבחרים.

מרחב מלא בבידור

המחשב הניצב הראשון של  HPהכולל
חוויה של שמע משולב לחלוטין ,בנוי
למעשה מסביב לרמקול כאשר הכיסוי
העליון שלו תוכנן להחזיר צלילים מכל כיוון.
מלא את החדר עם שמע וצ'אטים באינטרנט
ברמת צלילות יוצאת מהכלל באמצעות
המיקרופונים המשולבים.

תוכנן לבלוט בשטח

למה להחביא אותו מתחת לשולחן? מחשב
זה תוכנן לבלוט בשטח .עם עיצוב מודרני
יפהפה ב ,-360°מחשב זה באמת ראוי
להיות מוצג.

 ,HP Loungeהאמנים האהובים עליך
במרחק נגיעה

הודות לגישה בלתי מוגבלת למוסיקה
ולתוכן בלעדי ,הלקוחות של  HPיכולים
ליהנות מתוכן גם מבלי לחפש אותו  -התוכן
מגיע ישירות אליהם17.

] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר 17 .הלקוחות של  HPיכולים ליהנות מגישה בלתי מוגבלת למוצרי  Universal Musicלמשך  12חודשים ללא תשלום .נדרשת גישה לאינטרנט.
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מפרט

ביצועים

מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64
מעבד
מעבד  ,2.2 GHz) Intel® Core™ i5-6400Tעד  ,2.8 GHzמטמון של  4 ,6 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i5מדור 6
ערכת שבבים
Intel H170
זיכרון
זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח (8 GB x 1) 8 GB
אחסון
 SATAשל  7,200 ,1 TBסל"ד
כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 128 GB
Dropbox1
גרפיקה
בדיד) AMD Radeon™ R9 M470 :זיכרון  GDDR5ייעודי של ;(2 GB
שמע
B&O PLAY
תיאור תצוגה
מסכי  LCDלרכישה בנפרד .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.hp.com/eur/home-monitors
מתח
מתאם מתח  ACשל  180וואט
_

קישוריות

ממשק רשת
רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת
קישוריות אלחוט
 (1x1) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.2 M.2-משולב
יציאות
 2יציאות USB 3.0
יציאת ) USB 3.0מסוג ™(Type-C
יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
קורא כרטיס זיכרון  3ב1-
מחברי וידאו
יציאת  ;HDMI 1.4יציאת DisplayPort

עיצוב

צבע מוצר
שחור מבריק

_

תוכנה

יישומי HP
מתג HP Audio; HP JumpStart
תוכנה
 ;Netflixגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365
תמיכה ושירות
McAfee LiveSafe™ 2
_

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: Y4L39EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190780536735
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver
משקל
 2.09ק"ג; ארוז 6.09 :ק"ג
ממדים
 17.3 x 16.8 x 23.5ס"מ; ארוז 46.9 x 28.6 x 23.3 :ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;
אביזרים כלולים
שובר לרכישת משחקים של AMD
מקלדת אלחוטית HP ENVY
עכבר אלחוטי HP ENVY
תכונות
רמקולים ומיקרופון משולבים

שירותים במסגרת האחריות*

אביזרים תואמים*
* לא כלול.
מצלמת אינטרנט
HP HD4310
Webcam
H2W19AA

מערכת רמקולים
HP 2.1 S7000
בלבן
K7S76AA

אוזניות קוויות HP
 H3100בלבן
T3U78AA

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.
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