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Nagy teljesítményű laptop. Rendkívüli teljesítmény.
A legújabb technológiával felszerelt Pavilion Power számítógéppel kiemelkedő teljesítmény áll rendelkezésére.
Napközben zökkenőmentesen hozhat létre tartalmakat, este pedig önfeledten vetheti bele magát a játékokba. Ekkora
teljesítmény mellett semmi sem állhat az útjába.

Alkotás. Játék. Élethűen.

A legújabb négymagos
processzorokkal és különálló grafikus
vezérlővel rendelkezik. A kiváló
teljesítménnyel bármilyen feladatot
elvégezhet, a digitális művészettől
kezdve egészen az új VR-világok
meghódításáig.1

Hatalmas tárhely. Óriási
lehetőségek.

Válassza ki az igényeinek megfelelő
teljesítményt és tárhelyet. A rendszer
másodpercek alatt elindítható az akár
512 GB-os kapacitású SSD
meghajtóval (csak egyes típusokon),
és minden tartalom menthető az
akár 2 TB-os HDD meghajtóval és a
kettős tárolási lehetőségekkel (csak
egyes típusokon).2

Pezsdítő újdonság

Felejtse el az unalmas szürke dobozt!
Ez az asztali számítógép minden
ízében stílusos. Az új szögletes
kerettel, valamint az élénkzöld és
fekete kialakítással feldobhatja a
munkaterülete hangulatát.

A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az
órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti. 2Merevlemezek esetén 1 GB = 1
milliárd bájt, 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. Legfeljebb 30 GB-nyi merevlemez-területet a rendszer-helyreállító szoftver foglal el.
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Szolgáltatások
Windows 10
Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most még
könnyebben.18
VR-kompatibilitás
A legnagyobb teljesítményigényű játékokkal teszteltük a hardvert és az
illesztőprogramokat a sziklaszilárd 90 FPS és a HD grafika biztosítása
érdekében, így már az üzembe helyezés pillanatától zökkenőmentes
VR-élményekben lehet része.19
5.1-es térhatású hangkimenet
A valódi 5.1-es térhangzáshoz szükséges portokkal árnyaltabb, magával
ragadóbb hangzással élvezheti kedvenc filmjeit, műsorait vagy zenéit –
egyszerűen csak csatlakoztatnia kell egy térhangzású
hangszóró-konfigurációt.
_

HP Jumpstart
Amikor először indítja el a számítógépét, a beállítás során egy személyes
és átfogó bemutatón keresztül tájékozódhat a számítógépe jellemzőiről.
_

Dropbox felhőalapú tárhely
Tartalmait online tárolhatja és szinkronizálhatja a Dropboxszal. Az egy éven
át használható, 25 GB méretű tárhelyen bárhonnan elérheti, kezelheti és
megoszthatja fényképeit, zenéit és fájljait, ahol van internet-hozzáférés.20
_

Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert,
illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, és mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és idővel további követelmények
vonatkozhatnak a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
19 Legalább NVIDIA® GTX 970 vagy AMD® R9 390X grafikus kártya, Intel® i5 processzor és 8 GB RAM szükséges. Minden egyéb rendszerösszetevőnek VR-kompatibilisnek kell lennie.
20 25 GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 1 évig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre.
Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét.
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Operációs rendszer
Windows 10 Home 64
Processzor
Intel® Core™ i7-8700 (3,2 GHz-es alapfrekvencia, Intel® Turbo Boost technológiával
akár 4,6 GHz, 12 MB gyorsítótár, 6 mag)
Processzorcsalád: 8. generációs Intel® Core™ i7 processzor
Lapkakészlet
Intel® Z370
Memória
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Bővítőhelyek száma: 2 DIMM
Akár 2133 MT/s átviteli sebesség.
Adattárolás
1 TB-os, 7200 f/p SATA
256 GB SATA SSD
DVD-író
Dropbox1
Grafikus rendszer
Különálló: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 GB dedikált GDDR5); NVIDIA®
Pascal™ architektúrával
Hangeszközök
DTS Studio Sound™
Leírás megjelenítése
Az LCD monitorok külön vásárolhatók meg. További információért keresse fel a
következő webhelyet: www.hp.com/eur/home-monitors.
Tápellátás
300 W-os külső váltóáramú tápegység
_

Csatlakoztathatóság

Hálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált 802.11a/b/g/n/ac (1x1) és Bluetooth® 4.2 M.2
Portok
Elöl: 1 db USB 3.0 Type-C™; 1 db USB 3.0; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon
Hátul: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 RJ-45
7 az 1-ben memóriakártya-olvasó
Külső meghajtórekeszek: Egy foglalt
Belső meghajtórekeszek: Egy foglalt; Egy elérhető
Videocsatlakozók
1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort™

Kialakítás

Termékszín
Éjfekete elülső keret, szálcsiszolt hajszálvonalas minta
_

Szoftver

HP alkalmazások
HP Audio Switch; HP JumpStart
Szoftver
Netflix; 1 hónapos próbaidőszak a Microsoft® Office 365 új felhasználóinak
Terméktámogatás
McAfee LiveSafe™ 2
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: 2XC46EA #AKC
UPC/EAN-kód: 192545065740
Energiahatékonysági megfelelés
ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés
Súly
7,15 kg; Csomagolva: 9,7 kg
Méretek
37,8 x 16,5 x 36,4 cm; Csomagolva: 49,6 x 24 x 52 cm
Jótállás
1 éves korlátozott jótállás az alkatrészekre és a javításra futárszolgálattal.; A
termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további
információért forduljon HP-viszonteladójához.
Mellékelt tartozékok
Fekete USB-billentyűzet
USB optikai egér

Jótállási szolgáltatások*
3 éves el- és
visszaszállítás
U4812E

125 GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 12 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék

részét. 2 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a későbbiekben előfizetés szükséges.) 6A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek
teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően
változhat. Az Intel számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak. Az Intel, a Pentium, az Intel Core, a Celeron, az Intel embléma, valamint az Intel Inside embléma az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. 7Az Intel® Turbo
Boost teljesítménye függ a hardver-, szoftver- és a teljes rendszerkonfigurációtól. További infromáció: http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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