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Wydajny komputer biurkowy o parametrach zapewniających
bezproblemowe rozgrywki

Komputer biurkowy HP Pavilion Gaming o odważnej konstrukcji zapewnia bezproblemowe działanie i wyrazistą grafikę.
Ten komputer zawiera najnowsze rozwiązania techniczne i umożliwia modernizację, aby zapewnić najwyższą
wydajność. Przygotuj się na błyskotliwe rozgrywki teraz i w przyszłości.

Wydajne karty graficzne
Zatrać się w płynnych rozgrywkach i grafice bez
zakłóceń. Dzięki oddzielnej karcie graficznej –
maksymalnie NVIDIA® GeForce® GTX 1060 lub AMD®
Radeon™ RX 580 – opóźnienia i spowolnienia należą
już do przeszłości.

Szybkie działanie
Uwolnij pełny potencjał swojego komputera dzięki
procesorowi Intel® Core™  lub AMD® Ryzen™  i nawet
16 GB pamięci RAM DDR4.

Odważna, wyróżniająca się konstrukcja
Unikatowa skośna obudowa, szczotkowane
wykończenie i zielone podświetlenie LED sprawiają,
że ten komputer biurkowy robi wrażenie.
Uzupełniając to wszystko, wewnętrzne gniazda
rozszerzeń pozwalają zmodernizować kartę
graficzną, pamięć i inne podzespoły, aby zapewnić
najwyższą wydajność.

 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych klientów lub aplikacji. Wydajność i
częstotliwość zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja, oznakowanie i/lub nazewnictwo firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
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Obejmuje

 Szybkość transmisji danych może się różnić. Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista
wydajność może być inna.

 USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum.
 Wymaga karty graficznej co najmniej NVIDIA® GTX 970 lub AMD® R9 390X, procesora Intel® Core™ i5 i 8 GB pamięci RAM. Wszystkie inne podzespoły systemu muszą obsługiwać rzeczywistość wirtualną (VR).

Wyjście Surround Sound 5,1 mm.
Urządzenie jest wyposażone we wszelkie niezbędne porty umożliwiające
uzyskanie prawdziwego dźwięku przestrzennego 5.1. Wystarczy podpiąć
głośnik Surround Sound, aby dźwięk Twoich ulubionych filmów, programów i
muzyki stał się bardziej wyrazisty i realistyczny.

USB-C™
Szybki transfer danych do lub z zewnętrznego napędu przez port USB-C™. W
dodatku jest on odwracalny, co umożliwia prawidłowe podłączenie za
każdym razem.

Obsługa VR
Sprzęt i sterowniki zostały poddane próbom przy użyciu najbardziej
obciążających zasoby komputera gier, aby zagwarantować niezawodną
wydajność i grafikę HD, czyli prawdziwą wirtualną rzeczywistość od razu po
rozpakowaniu.

HP Jumpstart
Podczas pierwszego uruchomienia komputera zapoznaj się z instrukcjami
dotyczącymi konfiguracji sprzętu i dowiedz się, jakie są jego funkcje.
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Specyfikacje

Zalecane akcesoria
* Nie wchodzi w skład zestawu.

Mysz OMEN by HP 600
1KF75AA

Zestaw słuchawkowy HP
OMEN 800
1KF76AA

Monitor OMEN HP 25
Z7Y57AA

Usługi gwarancyjne*

3 lata z odbiorem i zwrotem
UM917E

 25 GB miejsca na dysku sieciowym przez jeden rok od chwili rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymaga połączenia z Internetem (brak w zestawie).
 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.)

##BLANK
 Technologia wielordzeniowa została opracowana tak, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. W zależności od sposobu użytkowania komputera i aplikacji zastosowanie tej technologii może nie przynieść widocznych korzyści. Wydajność i częstotliwość zegara zależy od obciążenia

aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron oraz logo Intel i Intel Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i w innych krajach.
 Wydajność funkcji Intel® Turbo Boost zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz ogólnej konfiguracji systemu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych
wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w
niniejszym dokumencie. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na
podstawie licencji. Intel i Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Nie wszystkie
funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest
aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com.
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Wydajność
System operacyjny
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-8400 (podstawowe taktowanie 2,8 GHz, maks. 4 GHz z technologią
Intel® Turbo Boost, 9 MB pamięci podręcznej, 6 rdzeni) 
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i5 8. generacji 
Zestaw układów
Intel® H370
Pamięć
8 GB pamięci DDR4-2666 SDRAM (1 × 8 GB); Łączna liczba gniazd: 2 UDIMM
Szybkość transmisji danych do 2666 MT/s.
Archiwizacja danych
Dysk SATA 1 TB 7200 obr./min 
Napęd SSD 128 GB PCIe® NVMe™ M.2 
Nagrywarka DVD 
Dropbox
Grafika
Osobna: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB dedykowanej pamięci GDDR5); 
Architektura NVIDIA® Pascal™
Karta dźwiękowa
Dźwięk przestrzenny 5.1
Opis ekranu
Monitory LCD są sprzedawane osobno. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem
www.hp.com/eur/home-monitors.
Zasilanie
Wydajny zasilacz Gold 310 W;

Sieci i łączność
Interfejs sieciowy
Wbudowana karta 10/100/1000 GbE LAN
Łączność bezprzewodowa
Karta 802.11a/b/g/n/ac (2×2) z modułem Bluetooth® 4.2 M.2 ##BLANK
Porty
Przód: 1 port USB 3.1 Type-C™; 2 porty USB 3.1; 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon) Z
tyłu: 2 porty USB 2.0; 4 porty USB 3.0; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 gniazdo combo
(słuchawki/mikrofon); 1 port RJ-45
Czytnik kart pamięci 3 w 1
Złącza wideo
1 port DVI; 1 port HDMI 2.0; 3 port DisplayPort™

Projektowanie
Kolor produktu
Pokrywa przednia – czarny z połyskiem z zieloną diodą LED, paskowy wzór szczotkowania

Oprogramowanie
Aplikacje HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; Kontrola paska podświetlenia HP
Oprogramowanie
Netflix; Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft® Office 365
Serwis i pomoc techniczna
McAfee LiveSafe™ 

Informacje dodatkowe
Oznaczenie
P/N: 4UE96EA #AKD 
Kod UPC/EAN: 193424339723
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver
Waga
5,15 kg;
Zapakowane: 8 kg
Wymiary
17 × 27,7 × 33,8 cm;
Zapakowane: 39 × 49,9 × 29,1 cm
Gwarancja
2-letnia ograniczona gwarancja na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta;
Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej informacji można
uzyskać u dilera HP.
Akcesoria w zestawie
Przewodowa zielona klawiatura HP USB z regulacją głośności
Zielona mysz przewodowa HP
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