eDatasheet

HP Pavilion Gaming - TG01-0003no (19Q90EA)
Fremstillet til hverdagens narrestreger

Bliv klar til at spille på dine egne
betingelser. Dette kraftfulde udstyr er
bygget til at kunne klare nutidige og
fremtidige spil. Under det kompakte og
smarte ydre nder du al den ydeevne, du
har brug for til at spille med selvtillid og
plads til udvide og opgradere.

Eﬀektive grakkort
Kør de seneste spil med jævn og hurtigt reagerende visuelt signal. Dedikeret grakkort sikrer, at
denne maskine nemt kører dine yndlingsspil.
Lynhurtig ydeevne
Spil, skab og multi-task med en kraftfuld CPU. En forbedret termisk løsning holder dit tower
afkølet og stille, selv det kører krævende spil og apps.
Kompakt design, som kan tilpasses
Med det smarte, pladsbesparende tower kan du udvide med en solid strømforsyning, så du er klar
til opgradering af komponenter. Med LED-lys, som kan tilpasses, og USB-porte til dit
ekstraudstyr har du frihed til spille, som du vil.

Fremhævede funktioner
Windows 10
Du kan udføre fantastiske ting helt uden problemer og med den velkendte følelse, du får med
Windows – bare bedre. [1]

NVIDIA® GeForce® GTX 1650-grakkort (stationær)
Med den helt nye NVIDIA Turing™-arkitektur bliver gaming og streaming aldrig det samme igen.
Få al den kraft, du har brug for, med energioptimeret ydeevne fra NVIDIA® GeForce® GTX 1650.
AMD Ryzen™ 3-processor
Denne nydesignede og ultraeﬀektive arkitektur er en revolution inden for processorteknologi
med re kerner og tråde, der kan klare selv de mest processorkrævende opgaver. [2]

AMD Radeon™ Vega-grakkort
Henryk dine visuelle sanser med de nyeste AMD-grakkort til hurtig, kraftfuld og ydende grak.
Kombiner med de nyeste multimedier for at få utrolig ydeevne.
PCIe SSD-lager
Boot up in seconds with lightning fast speed with up to 512 GB PCIe SSD storage.
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Specikationer

Formfaktor

MiniITX

Operativsystem

Windows 10 Home 64

Produktfarve

Skyggesort frontkant, logo i syregrønt krom

Processorfamilie

AMD Ryzen™ 3-processor

Processor

AMD Ryzen™ 3 3200G (basisfrekvens på 3,6 GHz, burst-frekvens på op til 4 GHz, 4 MB L3-cache, 4 kerner)[6,7]

Chipsæt

AMD Promontory B550A

Hukommelse

8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB)

Hukommelsesstik

2 DIMM

Internt lager

512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Hukommelseskortenhed

HP-mediekortlæser (3-i-1)

Interne drevbåse

To ledige 3,5"

Grak

Diskret

Grakkort (separat)

NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 GB dedikeret GDDR5)

Grak

Integreret

Grakkort (integreret)

AMD Radeon™ Vega 8-grakkort

Lydfunktioner

5.1 surroundsound

Mindste produktmål (B x D x H)

15,54 x 30,7 x 33,74 cm

Vægt

5,96 kg

Videostik

1 HDMI 2.0;1 DVI

Udvidelsesstik

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

Porte

4 USB 2.0 Type-A; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik; 1 RJ-45

Pakkemål (B x D x H)

49,9 x 40 x 28,7 cm

Pakkevægt

8,2 kg

Netværksinterface

Integreret 10/100/1000 GbE LAN

Trådløs forbindelse

Kombination af Realtek Wi-Fi 5 (1x1) og Bluetooth® 4,2

Strømforsyningstype

Eﬀektiv Gold-strømforsyning på 310 W

Sikkerhedsstyring

Kensington Security Slot™

Præinstalleret software

Netix

Medfølgende software

McAfee LiveSafe™

Software - Produktivitet & nans

En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Oﬀice 365-kunder

Cloud-tjenester

Dropbox[1]

Stregkodenummer

195122221546

Kassens indhold

Taske med skruer (ekstra skruer til fremtidige lagringsopdateringer)

Generated by Dynamic Collateral Tool – (dk-da) – Jun 02, 2020 10:10 AM UTC+0000
2

eDatasheet | HP Pavilion Gaming - TG01-0003no (19Q90EA)

Skærmbilleder, tilbehør og tjenester med bedste anbefaling

Pavilion Displays
HP Pavilion Gaming 32 HDR-skærm

3BZ12AA

HP Value-skærme
HP 25mx-skærm

4JF31AA

HP 25x-skærm

3WL50AA

HP 27mx-skærm

4KK74AA

HP 27xq-skærm

3WL54AA

Rygsække
HP Pavilion Gaming-rygsæk 500

6EU58AA

Tastaturer
HP Pavilion Gaming Keyboard 800

5JS06AA

Mus
HP Pavilion Gaming Mouse Pad 400

5JH72AA

HP Pavilion-gamingmus 300

4PH30AA

Personal Systems Care Pack-tjenester til privat brug
HP 3 års service med afhentning og returnering til stationære pc'er
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Fodnoter
[1] Visse funktioner ndes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaﬀelse af hardware, drivere, software eller BIOS, hvis alle Windowsfunktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 opdateres automatisk – det er altid aktiveret. Der skal muligvis betales ISP-gebyrer, og andre krav for opdateringer kan være gældende senere
Se http://www.microsoft.com.
[2] Multi-Core er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller
softwareprogrammer. Ydeevne og frekvens afhænger af programarbejdsmængden samt software- og hardwarekongurationen. AMD's nummerering er ikke et udtryk for klokfrekvensen.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specikationer
[1] Nye Dropbox-brugere er berettiget til 25 GB gratis Dropbox-plads i 12 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion kan du nde
ere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger.
[6] Multi-Core er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller
softwareprogrammer. Ydeevne og frekvens afhænger af programarbejdsmængden samt software- og hardwarekongurationen. AMD's nummerering er ikke et udtryk for klokfrekvensen.
[7] Ydeevnen for Max Boost-klokfrekvens varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkongurationen.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og
tjenesteydelser ndes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Nogle funktioner ndes ikke i alle udgaver af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaﬀelse af hardware, drivere,
software eller BIOS-opdateringer, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid
aktiveret. Der skal muligvis betales gebyrer til internetudbyderen, og med tiden kan der komme ekstra krav i forbindelse med opdateringer. Se
http://www.microsoft.com.
Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM og Thunderbolt er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets
datterselskaber i USA og andre lande. AMD, Ryzen, Athlon og Radeon er varemærker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et
varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af HP Inc. under licens. NVIDIA og GeForce er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende
NVIDIA Corporation i USA og andre lande. USB type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. DisplayPort™ og
DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. McAfee og McAfee LiveSafe er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende McAfee LLC i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det
amerikanske miljøagentur (U.S. Environmental Protection Agency). Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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