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Tilbake og kraftigere enn noen gang.
Mens andre tårn har stått stille har HP revolusjonert kategorien. Fra utmerket ytelse og pålitelighet, til et stilig nytt
design. Nye HP Pavilion er det beste som har skjedd tårnkategorien på over 20 år.

Behold stilen

Denne stasjonære PCen kommer full
av stil. Få et helt nytt arbeidsområde
med nydesignede HP Pavilion.

1

Ytelse verdt å skryte av

Opptil 3 TB lagringsplass, valgfri
grafikk og støtte for opptil 2 skjermer
gjør at all maskinvaren vi har stappet
inn i dette tårnet tåler den mest
krevende granskning.1

En pålitelig leder

Tiår med erfaring har lært oss at
ingenting er viktigere enn tillit. Vår
omfattende rekke maskinvaretester
sikrer at du alltid får utprøvd
pålitelighet.

For harddisker, TB = 1 trillion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB harddiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
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Med
Windows 10
Gjør store ting trygt med den velkjente Windows-følelsen – bare mye
bedre.
_

7. generasjons Intel® Core™-prosessorer
Den mektige ytelsen holder lett følge med alle dine krav til
fleroppgavekjøring, gir deg nye måter å bruke datamaskinen på og leverer
forbedret 4K-videofunksjonalitet.
_

Intel® HD Graphics
Imponerende grafikk hjelper deg med alt du gjør. Enten du ser på video
eller bare surfer på Internett, gjengir Intel® HD-grafikken alt du ser på
skjermen med jevn, livaktig kvalitet.

DisplayPort
Denne robuste video- og lydporten sender opptil 8K digital ytelse eller
kobler til flere skjermer samtidig.
_

HDMI ut
Det har aldri vært enklere å gi enheten en større eller ekstra skjerm. Med en
HDMI-utgang kan du sende HD-video og lyd med bare én standard kabel.6
_
_
_
_

_

NVIDIA® GTX 1060-grafikk
Den helt nye NVIDIA® Pascal™-arkitekturen gjør at spill oppleves på en ny
måte. Få all kraften du trenger for en rask, jevn og energieffektiv
spillopplevelse.
_

802.11ac (1x1) WLAN & Bluetooth® 4.2
Vær tilknyttet Wi-Fi- og Bluetooth®-tilbehør med trådløs teknologi.
_

Omskrivbar DVD-stasjon
Se og skriv til DVD-er med den integrerte optiske stasjonen.

Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppdatering for å utnytte
funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Kostnader til Internett-leverandører og ytterligere krav kan forekomme over tid, for oppdateringer. Se
http://www.microsoft.com.
4 Faktiske hastigheter kan variere. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale.
5 8K-innhold kreves for å vise 8K-bilder.
6 For SSD-er, 1 GB = 1 milliard byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 35 GB harddiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, opptil 4,2 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8
MB hurtigbuffer, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: 7. generasjon Intel® Core™ i7-prosessor
Brikkesett
Intel H170
Minne
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 DIMM
Datalagring
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB SATA SSD
DVD-opptaker
Dropbox1
Grafikk
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB GDDR5 dedikert); Drevet av NVIDIA®
Pascal™-arkitektur
Lyd
DTS Studio Sound™
Visningsbeskrivelse
LCD-skjermer selges separat. Du finner mer informasjon på
www.hp.com/eur/home-monitors
Strøm
300 W vekselstrømadapter
_

Tilkobling

Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs tilkobling
Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.2 M.2
Porter
2 USB 2.0
3 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 RJ-45
1 kombinert hodetelefoner/mikrofon
1 lydinngang
1 lydutgang
1 mikrofoninngang
1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 M.2
7-i-1 minnekortleser
Eksterne stasjonsrom: Én i bruk
Interne stasjonsrom: Én i bruk
Videokontakter
1 DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Design

Produktfarge
Naturlig sølv
_

Programvare

HP-apper
HP Audio Switch; HP JumpStart
Programvare
CyberLink PowerDirector; Netflix
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 1AV13EA #UUW
UPC/EAN code: 190781880301
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
7,15 kg; Pakket: 9,7 kg
Mål
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Pakket: 49,6 x 24 x 52 cm
Garanti
1 års begrenset garanti på deler og arbeid, og hente- og returtjeneste; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din
HP-forhandler for mer informasjon.
Medfølgende tilbehør
Svart USB-tastatur
USB optisk mus

Kompatibelt tilbehør*
* Ikke inkludert.

HP K2500
trådløst tastatur
E5E78AA

Grantiservicer*
HP X7500
trådløs mus
H6P45AA

HP HD 4310
webkamera
Y2T22AA

3 års henting
og retur
U4812E

1 25 GB gratis lagringsplass på nettet i tolv måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves, men er ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30

dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal kunne
tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemerke for innehaveren og brukes av
Hewlett-Packard Company under lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver
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