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En kraftig stasjonær PC fullstappet med ytelse og stil.
Denne stasjonære PC-en overgår alle forventninger med en ny generasjon av ytelse, friheten til å lagre det du trenger,
og en stilig design som kutter ned på størrelsen.

Oppnå mer

Alle dine aktiviteter gjøres enklere og
raskere enn tidligere med den nyeste
prosessoren og avansert grafikk. Se
videoer, rediger bilder og hold kontakt
med familie og venner med all
kraften du trenger for å få tingene
gjort.

Unik stil og design

Skill deg ut med den tynne designen
og den slanke profilen som ikke gir
avkall på ytelse – alt kombinert i et
kraftig, geometrisk mønster og
børstet tekstur.

Lag. Lagre. Del.

Sømløs oppstart på sekunder. Lagre
alt du elsker med all lagringplass og
hastighet du trenger.
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Med
Windows 10
Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet –
bare bedre.
_

AMD® Radeon® R4-grafikk
Uansett om det er spill eller filmer, vil du oppleve høy ytelse i all
underholdning.
_

802.11a/c (1x1) WLAN og 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.
_

DDR4 RAM-alternativer
DDR4 er fremtidens RAM, laget for å arbeide mer effektivt og pålitelig ved
høyere hastigheter. På grunn av høyere båndbredde vil alt fra
fleroppgavekjøring til dataspill få en betydelig ytelsesøkning.

Windows 10
Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet –
bare bedre. Vær tryggere, mer produktiv og kom nærmere – med
forhåndsinstallerte funksjoner og forbedringer som Windows Hello og
Cortana.18,19
Utgang for 5.1-surroundlyd
Alle nødvendige porter for ekte 5.1-surroundlyd gir det du har av
favorittfilmer, -programmer og -musikk mer nyansert og oppslukende
lydkvalitet, bare ved å koble til et oppsett av surroundlyd-høyttalere.
CyberLink Power Media Player
Gled deg over et komplett underholdningstilbud med denne
universalmediespilleren. Forbedret avspillingskvalitet på DVD-er, videofiler
og Blu-ray-disker betyr et skarpt bilde, forbedret belysning og jevn
bevegelse.
_
_
_

_

PCIe SSD-lagring
PCIe-basert flashlagring er tilgjengelig i 256 GB og er opptil 17 ganger
raskere enn en tradisjonell harddisk for bærbar PC (5400 o/min).

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.
2
Trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste er nødvendig. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de
endelige spesifikasjonene er forskjellige fra utkastspesifikasjonene, kan det påvirke den bærbare PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter. Bluetooth® er et varemerke som tilhører
rettighetsinnehaveren og brukes av HP Inc. på lisens.
3
Faktiske hastigheter kan variere. Ikke kopier rettighetsbeskyttet materiale.
4
Basert på HPs interne testing med referanseprogramvare fra CrystalDiskMark. Ytelsen er sekvensielt raskere (bare lesing) sammenlignet med en tradisjonell harddisk (5400 o/min).
1
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
AMD tokjerners A6-9225 APU (2,6 GHz basisfrekvens, opptil 3 GHz basisfrekvens,
1 MB cache)
Prosessorfamilie: AMD Dual-Core A Series-prosessor
Brikkesett
AMD Promontory FCH
Minne
8 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 UDIMM
Overføringshastighet opptil 1866 MT/s.
Datalagring
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD-opptaker
Dropbox1
Grafikk
Integrert: AMD Radeon™ R4-grafikk;
Lyd
5.1 surround-lyd
Visningsbeskrivelse
LCD-skjermer selges separat. Du finner mer informasjon på
www.hp.com/eur/home-monitors
Strøm
65 W ekstern strømadapter
_

Tilkobling

Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 GbE LAN
Trådløs tilkobling
Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.2
Porter
Foran: 2 USB 3.1, 1 kombinert hodetelefon/mikrofon
Bak: 2 USB 3.1, 2 USB 2.0; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang; 1 kombinert
hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 RJ-45
3-i-1 minnekortleser
Videokontakter
1 VGA; 1 HDMI 1.4

Design

Produktfarge
Askegrått sølv
_

Programvare

HP-apper
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: 4KH85EA #UUW
UPC/EAN code: 193015101296
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
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 begrenset garanti på deler, 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

Anbefalt tilbehør*
* Ikke inkludert.

HP Pavilion
27q-skjerm
1HR73AA

Grantiservicer*
HP
Bluetooth®-mus
Z5000
2HW67AA

HP
H2500-hodesett
A2Q79AA

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.) 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 å bruke denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens. AMD og Radeon er varemerker for
Advanced Micro Devices, Inc. 7 Burst frequency-ytelse varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon.
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