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HP Pavilion Wave 600-a005np
Um PC preparado para ser visto e ouvido
Nunca viu um desktop como este antes. Porque nunca houve um desktop como este antes. Tire partido da potência
total de um desktop, do áudio totalmente incorporado e do estilo moderno e elegante com o HP Pavilion Wave. Nunca
irá olhar para o seu PC da mesma forma novamente.

Potência impressionante

Este desktop incorpora toda a
potência e desempenho de um
desktop normal num design
compacto. Tire partido do
desempenho de um processador
Intel® Core™ i de 6.ª geração1, até 8
GB de memória e placa gráfica em
alguns modelos.

Entretenimento incorporado

O primeiro desktop HP com uma
experiência de áudio totalmente
incorporada, criado em torno de um
altifalante e de uma tampa superior
concebidos para refletir o som em
qualquer direção. Preencha o seu
espaço com som envolvente ou
converse online com uma incrível
nitidez ao utilizar os microfones
incorporados.

Concebido para ser exibido

Porquê escondê-lo debaixo da
secretária? Este PC foi criado para se
destacar. Com o seu design de 360º
incrivelmente moderno, este desktop
merece realmente ser exibido.

HP Lounge, fique mais perto dos
Artistas que adora.

Com acesso ilimitado a música e
conteúdos exclusivos para clientes
HP, não perca tempo a procurar: os
conteúdos vêm até si.17

A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta
tecnologia. O desempenho e a frequência do relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho
superior. 17 Acesso ilimitado ao portfólio da Universal Music durante 12 meses, gratuito para clientes HP. Requer acesso à Internet.
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Especificações
Desempenho

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
Intel® Core™ i5-6400T (2,2 GHz, até 2,8 GHz, 6 MB de cache, 4 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ de 6.ª geração i5
Chipset
Intel H170
Memória
SDRAM DDR4-2133 de 8 GB (1 x 8 GB)
Armazenamento
SATA 1 TB 7200 rpm
Dropbox1
Gráficos
Discreta: AMD Radeon™ R9 M470 (GDDR5 dedicada de 2 GB);
Áudio
B&O PLAY
Descrição do ecrã
Monitores LCD vendidos separadamente. Para mais informações, visite
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentação
Adaptador de CA de 180 W
_

Conectividade

Interface de rede
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fios
Combo 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.2 M.2
Portas
2 USB 3.0
1 USB 3.0 (Type-C™)
1 combo de auscultadores/microfone
Leitor de cartões de memória 3 em 1
Conectores de video
1 HDMI; 1 DisplayPort

Design

Cor do Produto
Preto ónix
_

Software

Apps HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge
Software
Netflix; 1 mês de avaliação para novos clientes do Microsoft® Office 365
Serviço e Suporte
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informação adicional

Referência
P/N: Y1C20EA #AB9
UPC/EAN code: 190780586617
Conformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
Peso
2,09 kg; Embalado: 6,09 kg
Dimensões
17,3 x 16,8 x 23,5 cm; Embalado: 46,9 x 28,6 x 23,3 cm
Garantia
Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos; Pode alargar a
cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no total; para obter
mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia
Acessórios incluídos
Teclado sem fios HP ENVY
Rato sem fios HP ENVY
Características
Microfone e altifalantes integrados

Acessórios compatíveis*
* Não incluído.

Webcam HP HD
4310
H2W19AA

Serviços de garantia*
Sistema de
altifalantes HP
2.1 S7000
Branco
K7S76AA

Auscultadores
com fios HP
H3100 brancos
T3U78AA

3 anos,
recolha e
devolução
UM917E

1 25 GB de armazenamento online gratuito durante 12 meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com. É necessário um serviço de Internet, não

incluído.2 Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a subscrição.)
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