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Terug en krachtiger dan ooit.

Terwijl andere towers stil stonden,
heeft HP de categorie nieuw leven
ingeblazen. Hogere prestaties, meer
betrouwbaarheid en het stijlvolle
nieuwe design van deze HP Pavilion
zijn het beste wat een tower in ruim
20 jaar is overkomen.

Het oog wil ook wat
Deze desktop pc heeft een stijlvol design. Verander je manier van werken radicaal met de nieuw
ontworpen HP Pavilion.

Prestaties om trots op te zijn
Met tot 3 TB opslag, een optionele grafische kaart en ondersteuning voor 2 schermen is de hardware in
deze tower tegen alles opgewassen.1

Een vertrouwde leider
Tientallen jaren ervaring hebben ons geleerd dat niets belangrijker is dan vertrouwen. Onze strenge
hardwaretestprocedures waarborgen dat je een betrouwbaar apparaat koopt.

HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek en exclusief materiaal voor klanten van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.2

Pluspunten:
● Windows 10 Home is beschikbaar. Verbeter je ultieme highscore met de vertrouwde Windows-interface
– en dan beter.3

● Voeg een tweede scherm toe voor een nog mooiere computerervaring. Als je twee monitoren aansluit,
kun je nog beter multitasken, productiever werken en gamen.

● Gemakkelijk aansluitbaar op schermen, printers, apparaten en meer.

● Bekijk films op dvd4 met de optionele ingebouwde optische drive of schrijf je eigen media.

1 Bij vaste schijven is TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 30 GB schijfruimte is gereserveerd voor systeemherstelsoftware. 2 12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van
Universal Music. Internettoegang is vereist. 3 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. 4 De werkelijke snelheden variëren. Kopieer geen door auteursrecht beschermd materiaal.
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Besturingssysteem Windows 10 Home 64

Processor Intel® Core™ i5-6400 met Intel® HD Graphics 530 (2,7 GHz, tot 3,3 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5 processor

Chipset Intel H110

Geheugen 8 GB DDR3L (1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 DIMM

Gegevensopslag 1-TB 5400-rpm SATA SSHD; 8 GB; De flashcachemodule versnelt de respons van het systeem, maar kan niet gebruikt worden als extra
opslagcapaciteit. Hij is niet te verwijderen door of toegankelijk voor de gebruiker.; Ultraplatte SuperMulti dvd-brander met tray-laadsysteem
Dropbox1

Scherm LCD-monitoren worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eur/home-monitors.

Netwerkinterface Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Draadloze connectiviteit 802.11b/g/n (1 x 1)

Video Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 530
Discrete: NVIDIA GeForce GT 730 (4 GB GDDR3 gereserveerd), Met hardware-acceleratie voor videobewerking (voor bepaalde functies is
ondersteunde videosoftware vereist. Kijk op voor meer informatie www.nvidia.com.), 1 DVI; 1 HDMI

Geluid B&O PLAY

Meegeleverde accessoires Zwart USB-toetsenbord; USB optische muis

Poorten 2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 7-in-1 geheugenkaartlezer; Externe
schijfposities: Een bezet; Interne schijfposities: Een bezet; Een vrij

Voeding 180-Watt netvoedingsadapter

HP apps HP Lounge

Software Evernote

Service en support McAfee LiveSafe™ 2

Extra informatie P/N: P3J49EA #ABH
UPC/EAN code: 889894685322

Gewicht 7,15 kg; In verpakking: 9,7 kg

Afmetingen 37,8 x 16,5 x 36,4 cm; In verpakking: 49,6 x 24 x 52 cm

Productkleur Natuurlijk zilver

Zuinig energieverbruik ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Land van herkomst Geproduceerd in de Tsjechische Republiek

Garantie 1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.nl/garantie-uitbreiding

1 25 GB gratis online opslag gedurende zes 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.)

Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.
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