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Katılmakla kalmayın. Hükmedin.
Baştan aşağı oyun için tasarlanan devrim yaratan bu kule tipi bilgisayarın rakibi yoktur. Sıradışı güç ve yenilikçi soğutma,
en yüksek ayarlardaki en yeni AAA oyunların bile üstesinden kolayca gelir. Kolayca yükseltilebilen özel kılıf sayesinde bu
bilgisayar gelecekteki performans gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde yükseltilebilir.

Özelleştirin ve ele geçirin

En iyi mevcut ve gelecek nesil
teknolojiler için geliştirilen kılıf
sayesinde donanımız tarafından asla
kısıtlanmazsınız. Kolay erişim
sağlamak için açılı olan bu galvanize
çelik kılıf, endüstri standardı
bileşenlerle eşi benzeri görülmemiş
yükseltme olanağı ve ferah, hazneli
bir iç kısım sunacak şekilde
tasarlanmıştır.

Baskı altındayken sakin kalın

İnanılmaz yüksek güç için ciddi
soğutma gerekir. Belirli modellerde
sunulan ve sıcak bileşenleri kendi
termal sistemlerine göre ayıran
yenilikçi üç hazneli sıvı soğutma
sistemi ve üstü açılı havalandırma
delikleri ekipmanınızı buz gibi tutar.1

Titreten performans

Belirli modellerde sunulan hız
aşırtmalı Intel® işlemci,2 çift AMD veya
Nvidia® grafik kartı, 32 GB'a varan
DDR4 RAM, dört adet 3,5" depolama
yuvası ile bir adet M.2 SSD depolama
yuvası ve 1300 W'a varan PSU.

HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara
daha yakınsınız
HP müşterileri için müzik ve özel
içeriklere sınırsız erişim sayesinde
içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.17

1 "Fansız" ürünler veya hız ölçere sahip olmayan ürünler için geçerli değildir. 2 Saat frekansının ve/veya voltajın değiştirilmesi: (i) sistem kararlılığının azalmasına ve sistemin, işlemcinin ve diğer sistem bileşenlerinin kullanım
ömrünün kısalmasına neden olabilir; (ii) işlemcide ve diğer sistem bileşenlerinde arızalara yol açabilir; (iii) sistem performansında azalmalara yol açabilir; (iv) ısı artışı veya başka hasarlar oluşturabilir; ve (v) sistemin veri
bütünlüğünü etkileyebilir. HP ve Intel, işlemcinin teknik özelliklerinde belirtilenin ötesinde çalışmasını test etmemiştir ve bunu garanti etmez. HP ve Intel, diğer sistem bileşenlerinin endüstri standardı teknik özelliklerinde
belirtilenin ötesinde çalışmasını test etmemiştir ve bunu garanti etmez. HP ve Intel, işlemci ve diğer sistem bileşenlerinin değiştirilmiş saat frekansı ve/veya voltajlarda kullanılması da dahil olmak üzere belirli bir amaca
uygun olacağı konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 17 HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
Işlemci
Intel® Core™ i7-6700K (4 GHz, 4,2 GHz'e kadar, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 6. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci
Yonga kümesi
Intel Z170
Bellek
32 GB DDR4-2133 SDRAM (4 x 8 GB); Toplam yuva: 4 DIMM
Bilgi Depolama
İki 3 TB 7200 rpm SATA
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Ultra İnce Tepsili SuperMulti DVD yazıcı
Dropbox1
Grafik
Bağımsız: Çift NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (8 GB GDDR5X ayrılmış, SLI® köprüsü
desteği); Hava soğutmalı; NVIDIA® Pascal™ mimarisi tarafından desteklenir
Ses
DTS Studio Sound™
Ekran açıklaması
LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.
Güç
1300 W AC güç adaptörü
_

Bağlanabilirlik

Tasarım
Ürün rengi
Siyah
_

Yazılım

HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge; HP OMEN Control
Yazılım
DTS Kulaklık:X; SteelSeries Engine 3; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık
deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: Y1D04EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190780578025
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
28,2 kg; Paketli: 33,5 kg
Boyutlar
50,42 x 40,6 x 51,53 cm; Paketli: 59 x 48,5 x 63,2 cm
Garanti
2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda
3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
8 USB 3.0
2 USB 3.0 (Type-C™)
1 birleşik kulaklık/mikrofon
1 optik ses çıkışı
1 RJ-45
2 M.2
3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Harici sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan
Dahili sürücü bölmeleri: İki adet kullanılan; İki adet kullanılabilir
Video Konektörü
1 çift bağlantılı DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Garanti hizmetleri*
3 yıllık bayiye iade
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