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Ikke bare delta. Dominer.
Dette revolusjonerende tårnet er uten sidestykke, og er spesielt utviklet for spill. Utrolig kraft og nyskapende kjøling
kan enkelt takle de siste AAA-spillene, selv på høyeste innstillinger. Med et enkelt oppgraderbart og tilpasset kabinett
kan denne PC-en utvikle seg for å tilfredsstille alle behov for fremtidig ytelse.

Du kom, du finstilte, du vant

Du slipper å være begrenset av
maskinvaren med et kabinett som er
utviklet for beste nåværende
teknologi samt neste generasjons
teknologi. Dette kabinettet i
varmforsinket stål er vinklet for enkel
tilgang, ble designet med tanke på
enestående oppgraderbarhet med
standardkomponenter og er romslig
og inndelt innvendig.

Hold stilen under press

Enorm kraft krever alvorlig kjøling.
Flytende avkjøling på enkelte
modeller, en nyskapende design med
tre kammer som separerer de varme
komponentene i egne termiske
systemer og toppmonterte vinklede
ventiler sørger for at riggen holdes
iskald.1

Skremmende ytelse

Overclocking Intel®-prosessor 2 på
enkelte modeller, dobbel AMD- eller
Nvidia®-grafikk, opptil 32 GB DDR4
RAM, fire 3,5-tommers
lagringsbrønner og ett M.2
SSD-lagringsspor og opptil 1300 W
PSU.

Gjelder ikke for produkter som er «Uten vifte» eller som ikke har et akselerometer. 2 Endring av klokkefrekvens og/eller spenning kan: (i) redusere systemstabiliteten og levetiden til systemet, prosessoren og andre
systemkomponenter; (ii) føre til at prosessoren og andre systemkomponenter kan svikte; (iii) forårsake reduksjon i systemets ytelse; (iv) forårsake ekstra oppheting eller andre skader; og (v) påvirke systemets
dataintegritet. HP og Intel har ikke testet, og gir ingen garanti for, bruk av prosessoren utover spesifikasjonene. HP og Intel har ikke testet og gir ingen garanti for, bruken av andre systemkomponenter utover
bransjestandardspesifikasjoner. HP og Intel tar ikke ansvar for at prosessoren og andre systemkomponenter, inkludert bruk med endrede klokkefrekvens og/eller spenning, er egnet til et bestemt formål.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i9-7920X (2,9 GHz grunnfrekvens, opptil 4,3 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 16,5 MB hurtigbuffer, 12 kjerner)
Prosessorfamilie: Prosessor i Intel® Core™ X-serien
Brikkesett
Intel X299
Minne
32 GB DDR4-2400 SDRAM (4 x 8 GB); Totalt antall spor: 4 DIMM
Overføringshastigheter opptil 2400 MT/s
Datalagring
3 TB 7200 rpm SATA
512 GB SATA SSD
Dropbox1
Grafikk
Diskret: Dual NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti (11 GB GDDR5X dedikert, SLI®
bridge-støtte); 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
1300 W Gold efficiency power supply
_

Design

Produktfarge
Kullsvart
_

Programvare

HP-apper
OMEN-kommandosenter; HP Audio Switch; HP JumpStart
Programvare
Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 2XA16EA #UUW
UPC/EAN code: 192018326811
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
28,2 kg; Pakket: 33,5 kg
Mål
50,42 x 40,6 x 51,53 cm; Pakket: 59 x 48,5 x 63,2 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.

Tilkobling

Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs tilkobling
Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.2 (MU-MIMO-støttet)
Porter
8 USB 3.0; 2 USB 3.0 (Type-C™); 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 optisk
lydutgang; 1 RJ-45
3-i-1 minnekortleser
Videokontakter
1 Dual-Link DVI; 2 HDMI; 3 DisplayPort

3 års henting
og retur
UC994E

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 12-måneders gratis prøvetilbud

(krever Internett-tilgang. Første 12-måneders inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.) 6 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og
klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron og logoene for Intel og Intel Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og andre
land. 7 Intel® Turbo Boost-ytelsen varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se http://www.intel.com/technology/turboboost for mer informasjon.

© Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og
tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. 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-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra
Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. 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.
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