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Echte actie vraagt om serieuze prestaties en beproefde duurzaamheid. De HP Pavilion desktop-pc levert krachtige
prestaties en de betrouwbaarheid van een vertrouwd merk dat je meest belangrijke materiaal beschermt.

Werk sneller je to-dolijst afWerk sneller je to-dolijst af
Video's kijken, aan projecten werken en bijpraten met
familie en vrienden lijkt gemakkelijker en sneller te
gaan dan ooit dankzij de krachtige processor en
geïntegreerde Bluetooth-technologie.

Een betrouwbaar merk. Duurzame constructie.Een betrouwbaar merk. Duurzame constructie.
We staan al 80 jaar voor mensen klaar. Het merk HP
staat bovenal voor betrouwbare technologie en
miljoenen klanten vertrouwen op ons. Dat is ook de
reden dat onze pc's meer dan 230 afzonderlijke tests
ondergaan  om te garanderen dat je een krachtige en
betrouwbare pc krijgt die lang meegaat.

Gemaakt voor het moderne gezinGemaakt voor het moderne gezin
Vervang die saaie zwarte kast door een apparaat met
een gepolijste afwerking van geborsteld zilver dat
perfect in elke ruimte past. Ontworpen met meerdere
poorten aan de voorkant zodat je snel en gemakkelijk
je apparaten aansluit.

 Bluetooth® is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt.
 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.
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PluspuntenPluspunten

 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.
 Gebaseerd op interne tests van HP met CrystalDiskMark benchmarkingsoftware. De prestaties zijn sequentieel sneller (alleen-lezen) in vergelijking met een traditionele 5400-rpm schijf.
 25 GB gratis online opslag gedurende een jaar 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.
 Internet service required and not included. Subscription required after 30 days.
 De werkelijke snelheden variëren. Kopieer geen door auteursrecht beschermd materiaal.

Windows 10Windows 10
Doe geweldige dingen met de vertrouwde Windows-interface – en dan
beter.

9e generatie Intel® Core™ i5-processor9e generatie Intel® Core™ i5-processor
Beleef een doorbraak in de prestaties van processors die verbluffende
ervaringen tijdens het gamen oplevert en simultane live-streaming helder
weergeeft. Bewerk en laad pure 4K-kwaliteit en stream alleen het beste
materiaal.

PCIe SSD opslagPCIe SSD opslag
Beschikbaar met een capaciteit tot 512 GB. PCIe-gebaseerde flashopslag is
tot 17x sneller dan een traditionele 5400-rpm laptopschijf.

Dropbox-opslag in de cloudDropbox-opslag in de cloud
Bewaar en synchroniseer al je content online met Dropbox. Profiteer van 25
GB opslagruimte om overal waar internet is foto's, muziek en bestanden te
openen, te beheren en te delen.

McAfee LiveSafe 30 dagen evaluatieMcAfee LiveSafe 30 dagen evaluatie
Bescherm je besturingssysteem met een gratis abonnement voor 30 dagen
op McAfee LiveSafe.

5.1 Surround Sound-uitvoer5.1 Surround Sound-uitvoer
Met alle noodzakelijke poorten voor echt 5.1 surround sound geef je jouw
favoriete films, programma's of muziek een geluidskwaliteit met bijzondere
nuances door aan te sluiten op een Surround Sound-luidsprekerconfiguratie.

Herschrijfbare dvd-driveHerschrijfbare dvd-drive
Bekijk en schrijf dvd's met de geïntegreerde optische drive.

5.1 Surround Sound-uitvoer5.1 Surround Sound-uitvoer
Met alle noodzakelijke poorten voor echt 5.1 surround sound geef je jouw
favoriete films, programma's of muziek een geluidskwaliteit met bijzondere
nuances door aan te sluiten op een Surround Sound-luidsprekerconfiguratie.
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Specificaties

Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

HP Pavilion Gaming-HP Pavilion Gaming-
headset 600headset 600
4BX33AA

HP Pavilion gamingmuisHP Pavilion gamingmuis
300300
4PH30AA

HP Pavilion GamingHP Pavilion Gaming
toetsenbord 800toetsenbord 800
5JS06AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice3 jaar haal- en brengservice
UM917E

 25 GB gratis online opslag gedurende een jaar 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.
 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
 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 applicatieworkload en de

hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.
 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconfiguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is backwards compatibel met oudere Wi-Fi 5 specificaties.

© Copyright 2019 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 worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten of weglatingen in dit document. Microsoft, Windows en het
Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en
andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen. 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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PrestatiesPrestaties
BesturingssysteemBesturingssysteem
Windows 10 Home 64
ProcessorProcessor
Intel® Core™ i5-9400 (2,9 GHz basisfrequentie, tot 4,1 GHz burstfrequentie met Intel® Turbo
Boost-technologie, 9 MB cache, 6 cores) 
Processorfamilie: 9e generatie Intel® Core™ i5-processor 
ChipsetChipset
Intel® H370
GeheugenGeheugen
8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 DIMM
Overdrachtssnelheden tot 2666 MT/sec.
GegevensopslagGegevensopslag
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD 
DVD-writer 
Dropbox
VideoVideo
Geïntegreerd: Intel® UHD Graphics 630; 
AudioAudio
5.1 surround sound
Display omschrijvingDisplay omschrijving
LCD-monitoren worden apart verkocht. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/eur/home-
monitors.
VoedingVoeding
310-watt Gold Efficiency voeding;

InterfacemogelijkhedenInterfacemogelijkheden
NetwerkinterfaceNetwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteitDraadloze connectiviteit
Realtek Wi-Fi 5 (2x2) en Bluetooth® 5 combo 
PoortenPoorten
Voor: 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™; 4 USB 3.1 Gen 1 Type-A; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo
Achter: 4 USB 2.0 Type-A; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfooningang; 1 RJ-45
HP 3-in-1 mediakaartlezer
Interne schijfposities: Twee 3,5 inch vrij
VideoaansluitingenVideoaansluitingen
1 VGA; 1 HDMI v1.4

OntwerpOntwerp
ProductkleurProductkleur
Natuurlijk zilveren voorpaneel en chrome-logo

SoftwareSoftware
HP appsHP apps
HP audioschakelaar; HP Support Assistant
SoftwareSoftware
Netflix (30 dagen gratis testaanbod); Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office
365-klanten
Service en supportService en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatieAanvullende informatie
Bestelnr.Bestelnr.
P/N: 7ZJ53EA  
UPC/EAN code: 194441586824
Zuinig energieverbruikZuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Bronze-geregistreerd
GewichtGewicht
5,96 kg;
In verpakking: 8,2 kg
AfmetingenAfmetingen
15,54 x 30,3 x 33,74 cm;
In verpakking: 49,9 x 40 x 28,7 cm
GarantieGarantie
2 jaar garantie, inclusief 2 jaar garantie op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar onsite
service. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van
toepassing.; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer
informatie: www.hp.com/be/garantie-uitbreiding, www.hp.com/be/extension-garantie
Meegeleverde accessoiresMeegeleverde accessoires
Zakje schroeven (extra schroeven voor toekomstige opslagupdates)
Zwarte, draadloze USB-toetsenbord en muis combo
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