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Direct meer vermogen

Gamen zoals jij dat wilt. Deze krachtige opstelling is gebouwd om bij te blijven met de games van vandaag en morgen.
Onder de compacte en dunne buitenkant vind je het benodigde vermogen en prestaties om vol vertrouwen te gamen en
is er ruimte voor uitbreidingen en upgrades.

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Krachtige graphics
Speel de nieuwste games met soepele en
responsieve visuals. Discrete graphics zorgen ervoor
dat je favoriete games eenvoudig te spelen zijn op je
computer.

Hoge snelheid en prestaties
Game, creëer en multitask met een krachtige CPU.
Een uniek koelsysteem zorgt dat deze tower koel en
stil blijft, zelfs als er veeleisende games en apps
actief zijn.

Aanpasbaar en compact ontwerp
Deze dunne, ruimtebesparende tower kun je
uitbreiden met een robuuste voeding om
componenten te upgraden. Met instelbare
ledverlichting kun je zelf kiezen hoe je speelt.
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Kenmerken

Windows 10 
Comes with Windows 10. FREE upgrade to Windows 11 (when available, see
below).

PCIe SSD opslag
Start in enkele seconden op met tot 512 GB PCIe SSD-opslag.

Conguraties voor dual storage
Door zowel een SSD-station voor het besturingssysteem op te nemen als
een traditionele harde schijf, proteer je dubbel: snelle opstarttijden, een
snelle reactiesnelheid en een grotere opslagcapaciteit.

Ethernet-poort
Als je een zwakke draadloze verbinding hebt, kun je snel je Ethernet-kabel
aansluiten voor een soepele vaste internetverbinding zonder draadloze
problemen.

DDR4 RAM
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 multitasken tot gamen.

Wi-Fi 5 (2x2) en Bluetooth® 5.0 (802.11a/b/g/n/ac)
Geen zorgen over wisselende internetdekking en zwakke verbindingen. Houd
verbinding met wi en met Bluetooth®-accessoires dankzij de nieuwste Wi-Fi
5 (2 x 2) WLAN-adapter en Bluetooth® 5.0.

Dropbox cloud storage
Store and synchronize your content online with Dropbox. Get 25 GB of
storage for one year to access, manage, and share your photos, music, and
les from anywhere with Internet access.

Gebouwd op duurzaamheid
Het leven is soms onvoorspelbaar, maar deze HP desktop niet. Dankzij meer
dan 230 afzonderlijke tests zijn onze desktop-pc's overal tegen bestand en
bieden ze de robuustheid en de betrouwbaarheid waarop je kunt
vertrouwen.

5.1 Surround Sound-uitvoer
Met alle noodzakelijke poorten voor een echt 5.1 surround geluid geef je jouw
favoriete lms, programma's of muziek een geluidskwaliteit met bijzondere
nuances, gewoon door de pc aan te sluiten op een Surround Sound-
speakerconguratie.

HP QuickDrop
Zet je foto's, video's, documenten en meer draadloos over tussen je pc en
mobiele apparaat.
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Specicaties
Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home  
Het apparaat wordt geleverd met Windows 10 en een gratis upgrade tot Windows 11, of kan al Windows 11
voorgeïnstalleerd hebben. Het upgrademoment kan per apparaat verschillen. Eigenschappen en
beschikbaarheid van apps kunnen per regio verschillen. Voor bepaalde functies is specieke hardware nodig
(zie specicaties van Windows 11).

Processor
AMD Ryzen™ 7 5700G (3,8 GHz basiskloksnelheid, tot 4,6 GHz boostkloksnelheid, 16 MB L3-
cache, 8 cores, 16 threads)  
Processorfamilie: AMD Ryzen™ 7-processor
Chipset
AMD Promontory B550A
Geheugen
16 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 16 GB)
Overdrachtssnelheden tot 3200 MT/s.
Geheugenslots: 2 DIMM
Opslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
1 TB 7200 rpm SATA HDD
25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden
Videokaart
Geïntegreerd: AMD Radeon™-videokaart; 
Discrete: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti (8 GB GDDR6 gereserveerd) met LHR ; 
Met de NVIDIA Ampere-architectuur
Audio
5.1 surround sound
Beschrijving scherm
Monitors worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eur/home-
monitors
Voeding
500 W Bronze Efficiency-voeding;

Connectiviteit
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 5 combo 
Miracast-ondersteuning; MU-MIMO-ondersteuning
Poorten
Voor:
1 SuperSpeed USB type-C® 5 Gbps signaalsnelheid; 2 SuperSpeed USB type-A 10 Gbps
signaalsnelheid; 2 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signaalsnelheid; 1
hoofdtelefoon/microfoon combo
Achter:
4 USB 2.0 Type-A; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfoon; 1 RJ-45
HP 3-in-1 geheugenkaartlezer
Interne schijfposities: Twee 3,5 inch vrij
Videoconnectoren
1 HDMI; 3 DisplayPort™
Uitbreidingsslots
2 M.2; 1 PCIe x16; 1 PCIe x1

Design
Productkleur
Schaduwzwart voorpaneel, acid green chrome-logo

Software
HP apps
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; HP Support Assistant; OMEN
Gaming Hub
Software
ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie); LastPass Premium (30 dagen gratis proefversie) ; 
Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365
Service en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatie
Onderdeelnummer
Bestelnr.: 3Y2L6EA #ABH
UPC/EAN-code: 195908622710
Gewicht
5,96 kg;
In verpakking: 8,2 kg
Afmetingen
15,54 x 30,4 x 33,74 cm;
In verpakking: 49,9 x 40 x 28,7 cm
Fabrieksgarantie
1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie
onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen
zijn van toepassing.
Supportservice inbegrepen
HP 2 jaar onsite gebundelde hardwaresupportservice voor middenklasse desktops.
Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Packs kunnen variëren, afhankelijk van uw land
of regio. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde
voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP
Services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop
aan de Klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale
wetgeving nog andere rechten. De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op
uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
Meegeleverde accessoires
Zak met schroefjes
Beveiligingsbeheer
Oog voor Kensington MicroSaver slot
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Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
U4812E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten

Voetnoten bij de functie-messaging
 All other trademarks are the property of their respective owners. The Windows 11 upgrade will be delivered to qualifying devices late 2021 into 2022. Timing varies by device. Certain features require specic hardware,

see http://www.Microsoft.com/windows/windows-11-specications
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is achterwaarts compatibel met

eerdere Wi-Fi 5-specicaties.
 25 GB of free online storage for one year from date of registration. For complete details and terms of use, including cancellation policies, visit the website at www.dropbox.com. Internet service required and not included.
 De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities.Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder

de HP Total Test Proces testcondities en schade door ongelukken.

Technische specicaties, voetnoten
 25 GB gratis opslag in Dropbox gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website van Dropbox op

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Gratis abonnement voor 30 dagen op McAfee LiveSafe service inbegrepen. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen. Na aoop moet een abonnement worden afgesloten.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en

klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de belasting van de applicatie en de hardware- en softwareconguraties. De nummering van AMD zegt niets over de kloksnelheid. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen.
 De prestaties van Max Boost-klokfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconguratie.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is achterwaarts compatibel met

eerdere Wi-Fi 5-specicaties.
 Terugkeren naar LastPass Free na 30 dagen.
 Moet binnen 180 dagen na activering van Windows geactiveerd worden.
 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, stuurprogramma's, software en/of een BIOS-update vereist

om volledig te kunnen proteren van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en geactiveerd. Vereist een internetverbinding met hoge snelheid en Microsoft-account. Uw internetprovider
kan hiervoor kosten in rekening brengen. Voor latere updates kunnen mogelijk aanvullende vereisten gelden. Kijk op http://www.windows.com

© Copyright 2022 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 op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag
als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM en Thunderbolt zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. AMD, Ryzen, Athlon en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. onder licentie wordt gebruikt. NVIDIA en GeForce zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in
de VS en andere landen. USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de
Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. McAfee en McAfee LiveSafe zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van McAfee LLC in de Verenigde Staten en
andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Niet alle
functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal
gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en ingeschakeld. Een snelle internetverbinding en een Microsoft-account zijn vereist. Uw internetprovider kan
kosten in rekening brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. Kijk op http://www.windows.com.
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