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En stærk stationær pc, der har masser af ydeevne og stil.
Denne stationære pc overgår alle forventninger med den nye generation af ydeevne. Den giver dig mulighed for at
gemme det, du har brug for, takket være et lille kompakt design.

Opnå mere

Alt, hvad du foretager dig, bliver
nemmere og hurtigere med den
nyeste processor og det avancerede
grafikkort. Se videoer, rediger billeder,
og kom i kontakt med familie og
venner med al den kraft, som du har
brug for for at få tingene gjort.

Unikt udseende og design

Gør indtryk med et nyt smalt design
og en smart profil, der ikke går på
kompromis med ydeevne. Den er
fuldendt med et markant, geometrisk
mønster og en poleret overflade.

Vær kreativ, spar penge, og del.

Start op uden problemer, og gem alt
det, du elsker med al den lagerplads
og hastighed, du har brug for.
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Fremhævede funktioner
Windows 10
Du kan udføre fantastiske ting helt uden problemer og med den velkendte
følelse, du får med Windows – bare bedre.
_

AMD® Radeon® R4-grafikkort
Uanset om det er spil eller film, får du den bedste ydeevne til al din
underholdning.
_

802.11a/c (1x1) WLAN og Bluetooth® 4.2
Bevar forbindelsen til Wi-Fi og Bluetooth®-udstyr med trådløs teknologi.
_

DVD-drev med mulighed for overskrivning
Du kan se og skrive dvd'er med det integrerede, optiske drev.
_

DDR4 RAM-muligheder
DDR4 er designet til at køre mere effektivt og driftssikkert ved højere
hastigheder og er fremtiden inden for RAM. Med den større båndbredde
bliver alt fra multitasking til spil meget bedre.

Windows 10
Du kan udføre fantastiske ting helt uden problemer og med den velkendte
følelse, du får med Windows – bare bedre. Du kan være mere sikker og
produktiv og får en mere personlig oplevelse med forudinstallerede
funktioner og forbedringer som Windows Hello og Cortana.18,19
5.1 Surround sound-udgang
Med alle de nødvendige porte til ægte 5.1 surround sound, kan du give dine
yndlingsfilm, serier eller musik mere nuanceret og underholdende
lydkvalitet ved bare at tilslutte højtalere, der understøtter surround sound.
CyberLink Power Media Player
Lad dig underholde med denne universelle medieafspiller. Forbedret
afspilningskvalitet af dvd'er, videofiler og Bluray-skiver giver skarpe billeder,
optimeret lysstyrke og jævne bevægelser.
_
_
_

_

PCIe SSD-lager
Fås med 256 GB PCIe-baseret flashlager, der er op til 17 x hurtigere end en
almindelig harddisk (5400 o/m) i en bærbar computer.

Visse funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne
anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere Se http://www.microsoft.com.
2
Kræver et trådløst adgangspunkt og adgang til internettet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke
endelige. Hvis de endelige specifikationer afviger fra kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på den bærbare computers mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder. Bluetooth® er et
varemærke tilhørende ejeren og benyttes af HP Inc. i henhold til en licens.
3
De faktiske hastigheder kan variere. Materiale beskyttet af copyright må ikke kopieres.
4
Baseret på HP's interne test vha. CrystalDiskMark-sammenligningssoftware. Den sekventielle hastighed (læsning) er højere end med traditionelle harddiske med 5400 o/m.
1
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Specifikationer
Ydeevne

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD Dual-Core A6-9225 APU (2,6 GHz basisfrekvens, op til 3 GHz burst-frekvens, 1
MB cache)
Processorfamilie: AMD Dual-Core A-serie-processor
Chipsæt
AMD Promontory FCH
Hukommelse
8 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 8 GB); Slots i alt: 2 UDIMM
Overførselshastigheder på op til 1866 MT/s.
Harddiskplads
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dvd-brænder
Dropbox1
Grafik
Integreret: AMD Radeon™ R4-grafikkort;
Lyd
5.1 surroundsound
Skærmbeskrivelse
LCD-skærme sælges separat. Se flere oplysninger på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strømforsyning
Ekstern vekselstrømsadapter på 65 W
_

Tilslutning

Netværksinterface
Integreret 10/100/1000 GbE LAN
Trådløs forbindelse
Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.2
Porte
Foran: 2 USB 3.1; 1 kombineret hovedtelefon/mikrofon
Bagest: 2 USB 3.1; 2 USB 2.0; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik; 1 kombineret
hovedtelefon/mikrofon; 1 RJ-45
3-i-1-hukommelseskortlæser
Skærmstik
1 VGA; 1 HDMI 1.4

Design

Produktfarve
Askegrå
_

Software

HP-apps
HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: 4KH85EA #UUW
UPC/EAN code: 193015101296
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
5,15 kg; Pakket: 12,48 kg
Mål
17 x 27,7 x 33,8 cm; Pakket: 61,8 x 37,5 x 43,6 cm
Garanti
1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og
arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger
på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.
Inkluderet tilbehør
Sort USB-tastatur
Optisk USB-mus

Anbefalet tilbehør*
* Medfølger ikke.

HP Pavilion
27q-skærm
1HR73AA

Garantitjenester*
HP
Bluetooth®-mus
Z5000
2HW67AA

HP H2500
Headset
A2Q79AA

3 års
afhentning og
returnering
U4812E

1 25 GB gratis onlinelagerplads i 12 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages

gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.) 6 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for
alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. AMD's nummerering er ikke et udtryk for klokfrekvensen. AMD og Radeon er varemærker, der tilhører
Advanced Micro Devices, Inc. 7 Ydeevnen for Burst-frekvensen varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere
garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere, software eller BIOS-opdateringer, hvis alle
Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows og
Windows-logoet er varemærker registrerede i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret
mærke, der ejes af den amerikanske regering. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
Maj 2018

