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מחשב שולחני רב-עוצמה המספק את הביצועים שמאפשרים לשחק

המחשב השולחני HP Pavilion Gaming מעניק ביצועים חלקים וגרפיקה חדה בעיצוב נועז. מחשב זה מספק את הטכנולוגיה החדישה ביותר
ובנוסף את היכולת לשדרג, וכך שומר על עדכניות הביצועים. התכונן לשחק בסגנון עוצמתי כבר היום ולמשך שנים רבות.

כרטיס גרפי רב עוצמהכרטיס גרפי רב עוצמה
צלול לתוך משחק טבעי ותצוגות חלקות. עם עם כרטיס גרפי

AMD® או NVIDIA® GeForce® GTX 1060 בדיד של עד
Radeon™ RX 580, השהיות והאטות הן נחלת העבר.

ביצועים במהירות גבוההביצועים במהירות גבוהה
Intel® ממש את הפוטנציאל המלא של המחשב שלך עם מעבד

 ™Core  או מעבד  ™AMD® Ryzen  וזיכרון DDR4 RAM של
עד 16  ג'יגהבייט.

עיצוב בולט ונועזעיצוב בולט ונועז
עם מסגרת זוויתית ייחודית, גימור מוברש ותאורת LED ירוקה,
מחשב שולחני זה נועד להשאיר רושם. ואם לא די בכך, חריצי

הרחבה פנימיים מאפשר לך לשדרג את הכרטיס הגרפי והזיכרון
שלך ועוד כדי לשמור על ביצועים עדכניים.

Multi-Core [ 1] מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה. המספור של Intel, המיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
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כוללכולל

 דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות גישה לאינטרנט. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. המפרטים עבור רשת WLAN בתקן 802.11ac  הם מפרטי טיוטה ואינם סופיים. אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה, הדבר עלול
להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני WLAN אחרים בתקן  ®802.11ac. Bluetooth   הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא בשימוש על-ידי  .HP Inc  במסגרת רישיון.

 קצב ההעברה עשוי להשתנות. כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP; הביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
.USB Implementers Forum הם סימנים מסחריים של USB-C™ -ו USB Type-C™  

.(VR) של  8 ג'יגהבייט. כל רכיבי המערכת האחרים חייבים להיות עם יכולת מציאות מדומה RAM וזיכרון ,Intel®  Core™ i5  מעבד ,AMD® R9 390 X או NVIDIA® GTX 970 מחייב לכל הפחות כרטיס גרפי 
 המהירויות בפועל עשויות להשתנות. אין להעתיק חומרים המוגנים בזכויות יוצרים.

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.
 Windows 10  מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת http: www.windows.com. מאפיינים מתקדמים מסוימים לרבות

Cortana התומכת בפקודות קוליות, סימון בדיו ו-Continuum, מחייבים חומרה מתקדמת יותר. בקר בכתובת www.windows.com. האפליקציות נמכרות בנפרד.
Multi-Core [ 4] מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה

והתוכנה. המספור של Intel אינו מדד לביצועים גבוהים יותר. נדרש תוכן 4K כדי להציג תמונות 4K מלאות. זמן הטעינה ויכולת התגובה של המערכת תלויים בתצורת המוצר.

  Windows 10Windows 10
בצע דברים מדהימים בביטחון עם התחושה המוכרת של Windows  - טוב יותר מאי פעם.

תהיה מאובטח יותר, פרודוקטיבי יותר ותקבל יחס אישי יותר בעזרת מאפיינים ושיפורים
.Cortana-ו Windows Hello מותקנים מראש כגון

מעבד מעבד   ™Intel® Core™  Intel® Core  מדור שמיני  מדור שמיני
שדרג את הביצועים עם יכולת תגובה מהירה של המערכת וזמני טעינה מהירים לקבלת
חוויית מחשב יוצאת מן הכלל. עם תמיכה ברזולוציות מרהיבות של עד 4K, הזרם תוכן

מתקדם או אפילו צור תוכן משלך.

אחסון כונן קשיחאחסון כונן קשיח
אל תהיה מוטרד מהאוסף ההולך וגדל של סרטים דיגיטליים, שירים ותמונות שברשותך.

הודות לאפשרויות אחסון עצומות תוכל לשמור את כולם, ועדיין להישאר עם שפע של
מקום פנוי.

a/c (1x1) WLAN & Bluetooth® 4.2a/c (1x1) WLAN & Bluetooth® 4.2  802.11802.11
הישאר מחובר לאביזרי Wi-Fi ול- ®Bluetooth בעזרת טכנולוגיה אלחוטית.

DDR4 RAMDDR4 RAM אפשרויות אפשרויות
DDR4 - שתוכנן לפעול ביעילות רבה יותר ובאופן מהימן יותר במהירויות גבוהות יותר -
הוא העתיד של זיכרון ה-RAM. עם רוחב הפס הגבוה ביותר שלו, כל פעולה - החל בריבוי

משימות וכלה במשחקים - זוכה לביצועים משופרים.

פלט שמע היקפי של פלט שמע היקפי של 5.15.1
עם כל היציאות הנחוצות לקבלת שמע היקפי אמיתי של 5.1, הענק לסרטים, לסדרות או

למוזיקה האהובים עליך איכות צליל מפורטת יותר וממכרת יותר, על-ידי חיבור מערכת
רמקולים של צליל היקפי.

כונן כונן DVDDVD הניתן לכתיבה חוזרת הניתן לכתיבה חוזרת
צפה בתקליטורי DVD וכתוב בהם באמצעות הכונן האופטי המשולב.

פלט שמע היקפי של פלט שמע היקפי של 5.15.1
עם כל היציאות הנחוצות לקבלת שמע היקפי אמיתי של 5.1, הענק לסרטים, לסדרות או

למוזיקה האהובים עליך איכות צליל מפורטת יותר וממכרת יותר, על-ידי חיבור מערכת
רמקולים של צליל היקפי.

USB-C™ USB-C™  יציאת יציאת
USB- העבר נתונים במהירויות גבוהות אל האחסון החיצוני שלך, או ממנו, בעזרת יציאת

 ™C זו. וזה הפיך, כך שלעולם לא תצטרך שוב לדאוג בנוגע להתחברות בצורה הפוכה.

  VRVR-מוכן ל-מוכן ל
תגברנו את החומרה ואת מנהלי ההתקן עם המשחקים התובעניים ביותר כדי להבטיח

גרפיקה איתנה כסלע של ביצועים בחדות גבוהה, עבור חוויית מציאות מדומה חלקה ישר
מהקופסה.

HP JumpstartHP Jumpstart
כאשר תאתחל את המחשב בפעם הראשונה, תקבל הדרכה אישית במהלך ההתקנה יחד עם

סקירה מקיפה של מאפייני המחשב האישי שלך.
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מפרט

אביזרים מומלצים
* לא כלול.

HP 600HP 600 של  של OMENOMEN עכבר עכבר
1KF75AA

HP 800HP 800 של  של OMENOMEN אוזניות אוזניות
1KF76AA

HPHP של  של OMENOMEN 'צג צג 2525 אינץ'  אינץ
Z7Y57AA

שירותים במסגרת האחריות*

איסוף והחזרה למשך שלוש שניםאיסוף והחזרה למשך שלוש שנים
U4812E

 שטח אחסון מקוון פנוי של GB 25  למשך שנה אחת מתאריך הרישום. לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש, כולל מדיניות ביטול, בקר באתר www.dropbox.com. שירות אינטרנט נדרש ואינו כלול.
 הצעה לגרסת ניסיון של McAfee LiveSafe ל-30 יום ללא תשלום (נדרשת גישה לאינטרנט). כולל 30 ימי ניסיון ראשונים. לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי).

Intel , Pentium , Intel .אינו מדד לביצועים גבוהים יותר Intel מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Multi-Core [ 6]
Celeron , Core, סמל Intel וסמל Intel Inside הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.

 ביצועי Intel® Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. בקר באתר http://www.intel.com/technology/turboboost/ לקבלת מידע נוסף.

©  .Copyright 2018 HP Development Company, L.P המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת.
HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה. Windows , Microsoft, והסמל של Windows הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Bluetooth . Microsoft Corporation הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא בשימוש על-ידי Hewlett-Packard Company במסגרת
רישיון. Intel ו-Core הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. ENERGY STAR הוא סימן רשום בבעלות ממשלת ארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה. לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows . ייתכן

שיידרשו למערכות רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו
.http://www.microsoft.com דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת
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ביצועיםביצועים
מערכת הפעלהמערכת הפעלה

 Windows 10 Home 64
מעבדמעבד

, Intel® Turbo Boost 4  עם טכנולוגיית GHz 2.8 , עד  GHz תדר בסיס של)  Intel® Core™ i5-8400   מעבד
מטמון של MB 9  , 6 ליבות) 

משפחת מעבדים: מעבד  Intel® Core™ i5  מדור 8 
ערכת שבביםערכת שבבים
Intel ®  H370 

זיכרוןזיכרון
UDIMM מספר חריצים כולל: 2 רכיבי ;(  8 GB  x   1 ,  4 GB  x   1 ) בנפח 12  ג'יגהבייט  DDR4-2666 SDRAM זיכרון

קצבי העברה של עד 2,666  מיליון העברות לשנייה.
אחסוןאחסון

SATA של TB  1,  7,200 סל"ד 
  256 GB בנפח PCIe® NVMe™ M.2 SSD כונן

 DVD צורב
Dropbox

גרפיקהגרפיקה
 ;(  4 GB  ייעודי של GDDR5 זיכרון) NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti :בדיד

NVIDIA® Pascal™  מופעל באמצעות ארכיטקטורת
שמעשמע

שמע היקפי 5.1
תיאור תצוגהתיאור תצוגה

. www.hp.com/eur/home-monitors לרכישה בנפרד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת LCD מסכי
חשמלחשמל

ספק מתח בעל יעילות ברמת זהב של 310 ואט;

קישוריותקישוריות
ממשק רשתממשק רשת

GbE LAN  10/100/1000  משולב
קישוריות אלחוטקישוריות אלחוט

802.11a/b/g/n/ac  (1x1) ו-Bluetooth® 4.2 משולב
יציאותיציאות

קדמי: יציאת USB 3.1 מסוג  ™Type-C ;2   יציאות USB 3.1 ; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת אחורית: 2
יציאות USB 2.0 ; 4 יציאות USB 3.0 ; כניסת שמע; יציאת שמע; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; 1 יציאות

RJ-45
קורא כרטיס זיכרון 3 ב- 1

מחברי וידאומחברי וידאו
  DisplayPort™  1 יציאת ; HDMI 2.0 1 יציאת ; DVI 1 יציאת

עיצובעיצוב
צבע מוצרצבע מוצר

מסגרת קדמית בצבע שחור מוצלל עם נורית LED ירוקה, הדפס בדוגמת פסים מוברשים

תוכנהתוכנה
HPHP יישומי יישומי

HP בקרת פס תאורה של ;HP Audio; HP JumpStart מתג
תוכנהתוכנה

Microsoft® Office 365 גרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של ;Netix
שירות ותמיכהשירות ותמיכה

McAfee LiveSafe ™  

מידע נוסףמידע נוסף
מספר חלקמספר חלק

 P/N: 2DA04EA #ABT
UPC/EAN: 193808016769 קוד

תאימות לניצול יעיל של אנרגיהתאימות לניצול יעיל של אנרגיה
EPEAT® Silver בעל רישום ;ENERGY STAR®  בעל אישור

משקלמשקל
5.15 ק"ג;

ארוז: 8 ק"ג
ממדיםממדים

x 27.7  x  17  33.8 ס"מ;
ארוז:  x   49.9  x  39  29.1 ס"מ

אחריותאחריות
אחריות מוגבלת לשנה על חלקים, עבודה ושירות איסוף והחזרה.; באפשרותך להרחיב את כיסוי האחריות של

המוצר עד 3 שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף, פנה אל משווק HP שלך.
אביזרים כלוליםאביזרים כלולים

מקלדת USB של HP Wired בצבע ירוק עם בקרת עוצמת קול
HP עכבר חוטי ירוק של
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