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Não basta jogar. Domine.
Concebida desde o início para os jogos, este revolucionário desktop é uma máquina incomparável. Potência
extraordinária e refrigeração inovadora suportam facilmente os jogos AAA mais recentes, mesmo nas suas definições
mais exigentes. Com uma estrutura personalizada e facilmente atualizável, este PC pode ser artilhado para satisfazer
quaisquer exigências de desempenho futuro.

Personalize e conquiste

Jamais terá de ser limitado pelo seu
hardware com uma estrutura
desenvolvida para a melhor
tecnologia atual e de próxima
geração. Com um design que permite
um acesso fácil, este desktop em aço
galvanizado foi concebido para uma
capacidade de atualização sem
precedentes com componentes de
referência da indústria e um interior
espaçoso com câmaras.

Mantenha-se refrigerado mesmo
sob pressão

A potência extraordinária exige uma
séria refrigeração. A refrigeração
líquida em alguns modelos, o design
inovador de três câmaras que separa
os componentes quentes nos seus
próprios sistemas térmicos e
ventiladores inclinados de montagem
superior mantêm o seu equipamento
refrigerado.1

Desempenho intimidante

Processador Intel® de overclocking2
em alguns modelos, placa gráfica
dual AMD ou Nvidia®, até 32 GB de
RAM DDR4, quatro compartimentos
de armazenamento de 8,89 cm (3,5
pol.) e uma ranhura de
armazenamento SSD M.2, e um PSU
de até 1300 W.

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

1 Não aplicável em produtos "sem ventoinha" ou que não possuem um acelerómetro. 2 Alterar a frequência e/ou a tensão do relógio poderá: (i) reduzir a estabilidade do sistema e a vida útil do sistema, processador e
outros componentes do sistema; (ii) fazer com que o processador e outros componentes do sistema falhem; (iii) diminuir o desempenho do sistema; (iv) gerar um aumento de calor ou provocar outros danos; e (v) afetar a
integridade dos dados do sistema. A HP e a Intel não testaram, e não garantem, o funcionamento do processador para além das suas especificações. A HP e a Intel não testaram, e não garantem, o funcionamento de
outros componentes do sistema para além das suas especificações de referência da indústria. A HP e a Intel não assumem qualquer responsabilidade de que o processador e outros componentes do sistema, incluindo se
utilizados com frequências e/ou tensões do relógio alteradas, serão adequados a qualquer finalidade específica. 17 Acesso gratuito e ilimitado ao portfólio da Universal Music durante 12 meses para clientes HP. Requer
acesso à Internet.
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Especificações
Desempenho

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
Intel® Core™ i7-6700K (4 GHz, até 4,2 GHz, 8 MB de cache, 4 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ de 6.ª geração i7
Chipset
Intel Z170
Memória
SDRAM DDR4-2133 de 32 GB (4 x 8 GB); Total de ranhuras: 4 DIMM
Armazenamento
SATA 1 TB 7200 rpm
SSD SATA de 128 GB
Gravador DVD SuperMulti Ultra Slim Tray
Dropbox1
Gráficos
Discreta: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (GDDR5X dedicada de 8 GB); Sistema de
refrigeração de ar; Equipado com arquitetura NVIDIA® Pascal™
Áudio
DTS Studio Sound™
Descrição do ecrã
Monitores LCD vendidos separadamente. Para mais informações, visite
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentação
Adaptador de CA de 600 W
_

Conectividade

Interface de rede
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fios
Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.2
Portas
8 USB 3.0
2 USB 3.0 (Type-C™)
1 combo de auscultadores/microfone
1 saída de áudio ótica
1 RJ-45
2 M.2
Leitor de cartões de memória 3 em 1
Baías para unidades externas: Uma ocupada
Baías para unidades internas: Duas ocupadas; Duas disponíveis
Conectores de video
1 DVI de ligação dupla; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Design

Cor do Produto
Preto jet
_

Software

Apps HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge; HP OMEN Control
Software
DTS Headphone:X; Netflix; SteelSeries Engine 3; 1 mês de avaliação para novos
clientes do Microsoft® Office 365
Serviço e Suporte
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informação adicional

Referência
P/N: Y4K58EA #AB9
UPC/EAN code: 190780622049
Conformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
Peso
28,2 kg; Embalado: 33,5 kg
Dimensões
50,42 x 40,6 x 51,53 cm; Embalado: 59 x 48,5 x 63,2 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
Características
Solução líquida de refrigeração para processador

Serviços de garantia*
3 anos, recolha e
devolução
UM918E
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