
HP ENVY Phoenix h9-1300ec Desktop PC

Jedinečný zážitek z her a výjimečná zábava.

Společnost HP doporučuje systémWindows 8.

1 Přístup k vysílání je k dispozici zdarma po dobu 90 dní od první registrace. Bezplatné stahování je omezeno na 10 skladeb za 30 dní po dobu 90 dní od první registrace. Není k dispozici ve všech zemích.

Osvětlená skříň inspirovaná brněním
Dokonalý vzhled počítače HPE Phoenix se v obývacím pokoji vyjímá stejně
dobře, jako se na něm hrají hry. Skříň je velmi robustní a přitom jemně
tvarovaná, exteriér i interiér je stylově osvětlen.

Maximální nastavitelnost
Počítač Phoenix vyniká díky možnosti připojení 3 pevných disků obrovskou
kapacitou. Mezi další výhody patří snadný přístup k diskům a optickým
jednotkám bez nutnosti použití nástrojů nebo inteligentní koncept vnitřního
uspořádání usnadňující správu počítače.

Špičkový výkon pro jedinečný zážitek z her
Počítač HP ENVY Phoenix obsahuje ty nejvýkonnější technologie.
Vysokorychlostní procesory Intel, špičkové grafické karty a optimalizovaný
software zajišťují nedostižitelný výkon a vykreslování, které zvládne všechny
vaše oblíbené hry, videa ve vysokém rozlišení a jiné funkce digitálního
zpracování.

Unikátní zvukový zážitek se systémem Beats
Audio™
Díky exkluzivní technologii HP Beats Audio™ uslyšíte hudbu přesně tak, jak to
měl interpret v úmyslu. U filmů a her vás překvapí neuvěřitelně realistický
prostorový zvuk, který nebude postrádat jasné výšky, syté basy a zřetelné
střední tóny v podání, jakého ostatní počítače nedosahují.

Zákazníci obdrží univerzální hudební balíček
Integrovaný software nabízí spotřebitelům šanci získat zážitky, jaké si za
peníze nekoupí, VIP lístky na koncerty a také možnost stažení až 30 stop
nebo neomezený přístup k vysílání univerzálního hudebního katalogu – to vše
zdarma.1

K produktůmHP získáte vynikající podporu
Nástroj HP Support Assistant představuje interaktivní řešení, jak zajistit
optimální fungování počítače. K notebooku rovněž poskytujeme 90denní
podporu k předinstalovanému softwaru, abychom vám usnadnili začátky jeho
používání.



HP ENVY Phoenix h9-1300ec
Desktop PC

Společnost HP doporučuje systémWindows 8.

Operační systém Windows 8 64

Procesor Intel® Core™ i7 3770K
3,5 GHz
8 MBmezipaměti

Čipová sada Intel Z75

Paměť 16 GB DDR3 (4 x 4 GB)
Slotů celkem: 4 sloty DIMM
Rozšiřitelné na 32 GB DDR3

Ukládání informací Pevný disk 2 TB SATA 6G (7 200 ot./min), 16 GBmezipaměti SmartCache, Zapisovací jednotka DVD SATA

Monitor Displeje LCD (k zakoupení samostatně): Ultra tenký širokoúhlý monitor HP 2311x s úhlopříčkou 58,42 cm (23") a podsvícenímWLED, extrémně tenký
monitor HP x2301 s úhlopříčkou 23" a podsvícením LED. Další informace naleznete na webu: www.hp.com/eur/home-monitors

Komunikace Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000, 802.11b/g/n

Video NVIDIA GeForce GTX 680 (vyhrazená grafická paměť 2 GB DDR5), s hardwarovou akcelerací pro úpravy videa, 2 porty DVI (VGA pomocí adaptéru); 1
HDMI; 1x mini DisplayPort

Zvuk Zvuková konzola Beats Audio™; High Definition Audio 7.1

Klávesnice USB, Optická myš USB

Funkce Podložka pro zařízení s rozhraním USB 3.0

Porty 2 externí optické jednotky; 3 interní pevné disky
3 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 modul MiniCard
4 USB 3.0; 6 USB 2.0; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 2 analogové zvukové vstupy; 4 analogové zvukové výstupy; 1 digitální zvukový výstup

Napájení Napájecí adaptér 600 W stř. PFC

Software Microsoft App Store; Microsoft Windows Live Essentials; Microsoft Internet Explorer; Zvuková konzola Beats Audio; Cyberlink PowerDVD; HP Connected
Remote; HP Connected Photo; Skype; HP Connected Music s technologií společnosti Universal Music Group, s 30 bezplatnými staženími po dobu 90
dnů, Kupte si sadu Microsoft Office, abyste mohli software sady Office aktivovat v tomto počítači.

Servis a podpora Díky softwaru HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) můžete počítač neustále udržovat v ideálním stavu., Symantec Norton Internet
Security 2013 (aktualizace po dobu 60 dnů); Oddíl pro obnovení (včetně možnosti samostatného obnovení systému, aplikací a ovladačů); Doplňkové
přemístění oddílu pro obnovení; Nástroj pro vytvoření disků CD/DVD pro obnovení

Další informace P/N: C5W44EA #BCM
Kód UPC/EAN: 887111606099

Hmotnost 12,51 kg, Balení: 15,51 kg;

Rozměry 41,2 x 17,5 x 41,5 cm, Balení: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm;

Záruka Omezená záruka na 3 roky (hardware, vyzvednutí a vrácení, součásti a práce)

Kompatibilní doplňky*
* Není součástí balení.

Sada HP pro
bezdrátové připojení
TV
QE389AA

Sluchátka HP Digital
Premium SE Edition
H2C25AA

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Konkrétní funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Jediné záruky na
produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk, která jsou dodávána s těmito
produkty a službami. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za
technické ani redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Not all features are available in all editions of Windows 8 . Aby byla funkčnost systémuWindows Vista plně využita, může tento systém
vyžadovat vylepšený nebo samostatně zakoupený hardware, ovladače nebo software. http://www.microsoft.com Veškeré ostatní ochranné
známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
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