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HP Pavilion Wave 600-a100nt
Görülüp duyulmayı hak eden bir bilgisayar
Daha önce bunun gibi bir masaüstü bilgisayar görmediniz. Çünkü daha önce bunun gibi bir bilgisayar yoktu. HP Pavilion
Wave ile eksiksiz masaüstü bilgisayar gücüne, tam tümleşik ses sitemine ve zarif, modern bir tarza sahip olun. Bir daha
asla bilgisayarınıza aynı gözle bakamayacaksınız.

Etkileyici güç

Bu masaüstü zarafeti, standart bir
masaüstü bilgisayarın gücünü ve
performansını çok daha küçük
boyutta sunar. Bu masaüstü zarafeti,
belirli modellerde 6'ncı nesil Intel®
Core™ i işlemciye1, 8 GB'a varan
belleğe ve grafik kartına sahiptir.

Sınırsız eğlence

HP'nin tümleşik ses sistemine sahip
ilk kule tipi bilgisayarı hoparlöre
sahiptir ve sesi her yöne yansıtan bir
üst kapağa sahiptir. Tümleşik
mikrofonları kullanarak odanızı
inanılmaz net seslerle veya web
sohbetleriyle doldurun.

Göz alıcı tasarım

Masanızın altında saklamanıza gerek
yok! Bu bilgisayar, öne çıkmak üzere
tasarlandı. İnanılmaz zarif 360°
tasarıma sahip bu masaüstü
bilgisayar, sergilenmeye değer.

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

Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. 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™ i5-7400T (2,4 GHz, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3 GHz'e kadar, 6 MB
önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i5 işlemci
Yonga kümesi
Intel H170
Bellek
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB)
Bilgi Depolama
2 TB 5400 rpm SATA
128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafik
Bağımsız: AMD Radeon™ R9 M470 (2 GB GDDR5 ayrılmış);
Ses
B&O PLAY
Ekran açıklaması
LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.
Güç
180 W AC güç adaptörü
_

Bağlanabilirlik

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 M.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
3 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 birleşik kulaklık/mikrofon
3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Video Konektörü
1 HDMI; 1 DisplayPort

Tasarım

Ürün rengi
Parlak siyah
_

Yazılım

HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge
Yazılım
CyberLink PowerDirector; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 1GU83EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190781456988
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
2,09 kg; Paketli: 6,09 kg
Boyutlar
17,3 x 16,8 x 23,5 cm; Paketli: 46,9 x 28,6 x 23,3 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.
Eklenen aksesuarlar
HP ENVY Kablosuz Klavye
HP ENVY Kablosuz klavye
Özellikler
Tümleşik hoparlör ve mikrofon

Uyumlu aksesuarlar*
* Dahil değildir.

HP Kablosuz
K2500 Klavye
E5E78AA

Garanti hizmetleri*
HP X7500
Kablosuz Fare
H6P45AA

HP HD 4310
Web Kamerası
Y2T22AA

3 yıllık bayiye
iade
UK183E

1 Kayıt tarihinden itibaren 12 ay boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne

dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
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