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Een krachtige stijlvolle desktop pc met hoge performance.

Deze desktop-pc overtreft de verwachtingen met een nog betere performance, de vrijheid om te bewaren wat je nodig
hebt en een strak, compact design.

Doe meer
Je doet alles gemakkelijker en sneller
dan ooit met de nieuwste processor
en geavanceerde graphics. Bekijk
video's, bewerk foto's en
communiceer met familie en vrienden
met alle kracht die hiervoor nodig is.

Unieke stijl, bijzonder design
Dit nieuwe, compacte ontwerp is een
waar hoogstandje, met afgeschuinde
randen en verhoogde facetten. Dit
strakke apparaat met zijn hoekige
ontwerp, opvallende accenten en
compacte afmetingen ziet er waar
dan ook schitterend uit.

Creëer. Bewaar. Deel.
Start naadloos op in enkele seconden
en bewaar alles wat je leuk vindt met
de opslagruimte en snelheid die je
nodig hebt.
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Pluspunten

Windows 10
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan
beter.
_
AMD Ryzen™ 5-processor
Profiteer van geweldige desktopprestaties. Tot 6 cores, 12 threads en een
revolutionaire nieuwe architectuurcombinatie vormen een CPU die
gemakkelijk AAA-games kan verwerken, hoe veeleisend ook.
_
AMD® Radeon® R5 grafische kaart
Vrijwel alles wat je doet ziet er mooier uit dankzij krachtige discrete
graphics. Of je nu wilt gamen of bewerken, deze krachtige grafische kaart
levert geweldige prestaties.
_
NVIDIA® GeForce® GTX 1060 Graphics
Met de volledig nieuwe NVIDIA® Pascal™-architectuur verandert je
gamebeleving radicaal. Beschik over de kracht om snel, soepel en
energie-efficiënt te gamen.
_
Solide verbindingen
Geen zorgen over wisselende internetdekking en zwakke verbindingen.
Houd verbinding met wifi en met Bluetooth®-accessoires dankzij de
nieuwste 802.11 a/c (2 x 2) WLAN-adapter en Bluetooth® 4.2.
_
Herschrijfbare dvd-drive
Bekijk en schrijf dvd's met de geïntegreerde optische drive.

DDR4 RAM-opties
DDR4 is het RAM van de toekomst, dat is ontworpen om efficiënter en
betrouwbaarder te werken bij hogere snelheden. Dankzij de hogere
bandbreedte gaat alles stukken sneller, van multitasking tot gamen.
Opslagschijf
Geen zorgen over een groeiende verzameling digitale films, liedjes en
foto's. Met gigantische opslagopties kun je het allemaal bewaren en houd je
nog ruimte over.
PCIe SSD opslag
Beschikbaar in 512 GB, PCIe-gebaseerde flashopslag is tot 17x sneller dan
een traditionele 5400-rpm laptopschijf.5

1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software en/of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van
Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van AMD zegt niets over de kloksnelheid.
3 Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit
gevolgen hebben voor de communicatie van de laptop met andere 802.11ac WLAN-apparaten. Bluetooth® is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt.
4 De werkelijke snelheden variëren. Kopieer geen door auteursrecht beschermd materiaal.
5 Gebaseerd op interne tests van HP met CrystalDiskMark-benchmarkingsoftware. De performance is sequentieel sneller (alleen lezen) in vergelijking met een traditionele 5400-rpm schijf.
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Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
AMD Ryzen™ 5 2600 (3,4 GHz basisfrequentie, tot 3,8 GHz burstfrequentie, 12 MB
cache, 6 cores)
Processorfamilie: AMD Ryzen™ 5-processor
Chipset
AMD Promontory FCH
Geheugen
16 GB DDR4-2666 SDRAM (2 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 UDIMM
Overdrachtssnelheden tot 2666 MT/sec.
Gegevensopslag
1-TB 7200-rpm SATA
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD-writer
Dropbox1
Video
Discrete: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB GDDR5 gereserveerd); Met de NVIDIA®
Pascal™-architectuur
Audio
5.1 surround sound
Display omschrijving
LCD-monitoren worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op
www.hp.com/eur/home-monitors.
Voeding
310-watt Gold Efficiency voeding
_

Interfacemogelijkheden
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) en Bluetooth® 4.2 M.2 combo
Poorten
Voor: 1 USB 3.1 Type-C™; 2 USB 3.1; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo
Achter: 2 USB 3.1; 4 USB 2.0; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang, 1
hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 RJ-45
3-in-1 geheugenkaartlezer
Videoaansluitingen
1 DVI; 1 HDMI 2.0; 3 DisplayPort™

Ontwerp
Productkleur
Schitterend Natural Silver voorpaneel, geborsteld haarlijnpatroon
_

Software
HP apps
HP audioschakelaar; HP JumpStart
Software
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 2

_

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 4UA99EA #ABH
UPC/EAN code: 193015205147
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
5,15 kg; In verpakking: 12,48 kg
Afmetingen
17 x 27,7 x 33,8 cm; In verpakking: 61,8 x 37,5 x 43,6 cm
Garantie
2 jaar garantie, inclusief 2 jaar garantie op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar onsite
service. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing.; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar;
voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding
Meegeleverde accessoires
HP zwart USB-toetsenbord met kabel en volumeknop
HP zwarte muis met kabel

Aanbevolen accessoires*

* Niet inbegrepen.
HP
luidsprekersyste
em 400
1FU68AA

HP Pavilion 27q
scherm
1HR73AA

HP stereo
headset H2800
(Black met Silk
gold)
2AP94AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en
brengservice
U4812E

1 25 GB gratis online opslag gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.) 6 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten
of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. AMD's nummering verwijst niet naar de
kloksnelheid. AMD en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. 7 De prestaties van burstfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en
diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een
hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra
vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn
handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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