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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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Pluspunten

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

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 films, programma's of muziek een geluidskwaliteit met bijzondere
nuances, gewoon door de pc aan te sluiten op een Surround Sound-
speakerconfiguratie.

HP QuickDrop
Zet je foto's, video's, documenten en meer draadloos over tussen je pc en
mobiele apparaat.
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*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Specificaties

Prestaties
Chipset
AMD Promontory B550A

Audio
5.1 surround sound
Display omschrijving
Monitors worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eur/home-
monitors

Interfacemogelijkheden
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN

Poorten
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
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

Videoaansluitingen
1 HDMI-uit 1.4; 1 VGA

Uitbreidingsslots
2 M.2; 1 PCIe x16; 1 PCIe x1

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) ; 

Aanvullende informatie
Bestelnr.
P/N: 507A4EA #ABH 
UPC/EAN code: 196188599082
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.

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

 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 specificaties, voetnoten

 Gigabitsnelheid via Wi-Fi® is mogelijk bij het overzetten van bestanden tussen twee apparaten die op dezelfde router zijn aangesloten. Vereist een draadloze router, apart verkrijgbaar, die kanalen van 160 MHz
ondersteunt.

 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 6 (802.11ax) is achterwaarts compatibel met

oudere 802.11-specificaties. De specificaties voor Wi-Fi 6 zijn voorlopige specificaties en zijn nog niet definitief. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit gevolgen hebben voor de
communicatie van de laptop met andere Wi-Fi 6-apparaten. Alleen beschikbaar in landen waar 802.11ax wordt ondersteund.

 Wi-Fi 6 (802.11ax) wordt niet ondersteund in de Oekraïne, Rusland en Indonesië; in die landen worden de op grond van de lokale regelgeving optimale Wi-Fi-instellingen aangeboden (802.11ac).
 Terugkeren naar LastPass Free na 30 dagen.

© Copyright 2021 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. Mogelijk zijn een hardwareupgrade 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.
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