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TILLFÖRLIT
LIGHET
Serien Z by HP har designats inifrån 
och ut och skapades för att leverera 
hög prestanda och tillförlitlighet med 
banbrytande teknik, så att ni själva  
säkert kan utföra det arbete som 
behöver göras.



ZBook 17 har fått godkänt 
i 14 olika tuffa tester med 
militärstandard, som stöt-, 

fall- och dammtester.3 
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INDUSTRI
DESIGN 
DJÄRV OCH ELEGANT
Från den djärva designen på serien med stationära 
datorer till den slanka och industriella stilen på 
våra lätta men slitstarka ZBooks kombinerar Z by 
HP slående estetik med vardaglig pragmatik.

VERKTYGSFRI ANPASSNING
Expandera enkelt ert system när arbetsflödena 
ändras. Modellerna 15 och 17 G6 i serien Z by HP 
har verktygslösa chassin som gör det superenkelt att 
installera fler minnes-, lagrings- och I/O-alternativ.

LJUDLÖS PRESTANDA
Den stilrena, modulära inre layouten maximerar 
luftflödet så att komponenterna kan köras på 
högsta prestanda, och den branschledande 
akustiktekniken håller systemen tysta.

CERTIFIERAD. 
SÄKER.
VÄRLDENS SÄKRASTE1 
Skydda din information och din integritet, var helst 
du jobbar och när som helst, med hjälp av våra 
branschledande säkerhetsfunktioner. HP Sure View15: 
Skydda din skärm mot nyfikna blickar med världens 
enda persondatorer med integrerat sekretessfilter. 
HP Sure Start Gen 42 : Självläkande skydd återställer 
automatiskt BIOS och annan viktig inbyggd programvara 
(firmware).19 Sensor för systemintrång: Få en avisering 
om någon har mixtrat med systemets sidopanel, 
så att värdefulla komponenter är exponerade.1 

TEST UTÖVER 
BRANSCHSTANDARDERNA
Stationära Z-datorer testas i minst 368 000 timmar 
i HPs totala testprocess, och HP ZBooks testas för 
standarderna 14 MIL-STD-810G. Test för extrem 
stress såsom fall, vibrationer, temperatur, stötar, 
damm osv. säkerställer optimal prestanda. 

CERTIFIKAT FÖR VARJE 
BRANSCH
HP har ett nära samarbete med oberoende 
programvaruleverantörer som Autodesk® och 
Avid® för att säkerställa att de populäraste 
programmen noggrant testas och certifieras 
så att de fungerar på Z by HP-produkterna.

EN LÅNGSIKTIG 
INVESTERING
HPS STABILA OCH KONSEKVENTA 
ERBJUDANDEN
Välj hårdvaru- och programvarukomponenter när 
ni anpassar HP Z-konfigureringen och var helt 
säkra på att ni kommer att kunna köpa samma 
konfigurering under hela distributionen.

LÄS MER

LÄS MER

http://hp.com/go/isv
https://www8.hp.com/us/en/solutions/computer-security.html?jumpid=in_r12139_us/en/psg/ws_overview/features/world-secure-learn-more
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UNIKA 
FUNKTIONER
Rör er bortom grunderna för 
att maximera upplevelsen och 
förenkla IT-hanteringen.
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HP DREAMCOLOR-SKÄRMAR
Med en palett på över en miljard färger uppnås exakt färgprecision och konsekvent 
färganvändning i hela det digitala arbetsflödet.

HP Z TURBO DRIVE
Upplev supersnabba lagringshastigheter med HP Z Turbo Drive G2 – en innovativ 
NVMe PCIe-baserad SSD-lagringslösning som minskar svarstiderna för flaskhalsar i 
systemet, omstarter, beräkningar och grafik, till och med vid 4K-video!

HP PERFORMANCE ADVISOR3 
Ett enkelt och effektivt sätt att säkerställa att Z by HP-produkterna används till sin 
fulla potential är att låta den förinställda Performance Advisor hjälpa er konfigurera 
och anpassa ert system efter varje nytt program och ny drivenhet som installeras.

HP REMOTE GRAPHICSPROGRAMVARA4 
Smidig fjärråtkomst till Z by HP-produkter. HP RGS är förinställd i hela serien och gör det 
möjligt för er att samarbeta på grafikprojekt i realtid eller arbeta var ni än befinner er på 
vilken enhet som helst – dator, Mac-dator, MacBook, Windows-platta eller tunn klient.

UNIKA FUNKTIONER 
FÖR PROFESSIONALLA FORMGIVARE OCH KREATÖRER

LÄS MER

LÄS MERLÄS MER

LÄS MER

http://hp.com/go/RGS
http://hp.com/go/zturbo
http://hp.com/go/dreamcolor
http://hp.com/go/hpperformanceadvisor
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NÄR 
INSPIRATIONEN 
SLÅR TILL FINNS 
HP ZBOOK TILL 
HANDS. 
Välj de perfekta kombinationerna av form, 
verktyg och funktioner i vårt breda sortiment.



Nyp ihop, zooma 
och svep från 
pekskärmen5 
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TUNN OCH LÄTT 
HP ZBOOK 14U OCH 15U
Våra tunnaste och lättaste ZBooks någonsin erbjuder äkta mobilitet för 
användare som tänjer gränserna för vad en bärbar standarddator klarar av. 

ZBOOK 14U 
DESIGN. Hög prestanda med låg vikt – väger mindre än 1,59 kg. 
Med de senaste funktionerna för anslutning6,7 och säkerhet finns 
det mindre risk för dataförlust på resande fot.
PRESTANDA. Klara alla typer av projekt med 8:e generationens Intel-
processorer och 50 % snabbare grafik8 än föregående generation. Öppna 
stora filer och kör flera program för snabb multitasking och produktivitet.
BILDSKÄRM. Få en fantastisk 4K UHD-skärm9 med en ljusstyrka på 
600 cd/m2. Arbeta i dagsljus tack vare skärmens antireflexbehandling.

ZBOOK 15U 
DESIGN. Hög prestanda med låg vikt – väger mindre än 1,81 kg7. 
Med de senaste funktionerna inom anslutning6 och säkerhet är 
risken mindre att förlora data på resande fot.
PRESTANDA. Klara alla typer av projekt med 8:e generationens Intel-
processorer och 50 % snabbare grafik8 än föregående generation. Öppna 
stora filer och kör flera program för snabb multitasking och produktivitet.
BILDSKÄRM. Med en skärm på 15 tum går det att jobba på flera flikar 
och i flera fönster för maximal produktivitet. Den numeriska knappsatsen 
i full storlek gör att det går smidigt att arbeta med datadrivna uppgifter. 



4 000
tryckkänslighetsnivåer, 

lutning och två 
anpassningsbara 

knappar12
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DESIGN OCH 
PRESTANDA I ETT
HP ZBOOK STUDIO OCH STUDIO X360
ZBook Studio och ZBook Studio x360 har de ljusstarkaste 4K UHD-
skärmarna bland HPs bärbara datorer och är perfekta för kreativa 
yrkespersoner som vill uppgradera och accelerera sitt arbete med hjälp 
av högre prestanda eller flexibiliteten hos ett 360-gradersgångjärn. 

ZBOOK STUDIO 
PRESTANDA. Sexkärniga Intel® Core™ i9- eller Intel® Xeon®-processorer utformade för 
att hantera flertrådade program som Adobe® Premiere Pro®.
GRAFIK. Redigera och ta smidigt fram filer med flera lager med hjälp av certifierad NVIDIA® 
Quadro® P2000-grafik.
BILDSKÄRM. Ta med arbetet utomhus med den antireflexbehandlade skärmen och den 
inbyggda sensorn för omgivande ljus som anpassar ljusstyrkan efter omgivningen.10 

HP ZBOOK X360 
ANTECKNA OCH RITA. Skapa på resande fot med hjälp av Wacom AES-pennan med 
4 000 tryckkänslighetsnivåer, lutning och två anpassningsbara knappar.11 
PRESTANDA. Sexkärniga Intel® Core™ i9- eller Intel® Xeon®-processorer utformade för 
att hantera flertrådade program som Adobe® Premiere Pro®.
GRAFIK. Redigera och rendera smidigt filer med flera lager med hjälp av certifierad 
NVIDIA® Quadro® P2000-grafik.12 
BILDSKÄRM. Ta med arbetet utomhus med den antireflexbehandlade skärmen och 
den inbyggda sensorn för omgivande ljus som anpassar ljusstyrkan efter omgivningen.



1 miljard färger på en 
hänförande 4 K-pek-

skärm med multi-
pekfunktioner
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SKAPAD FÖR 
KONSTNÄRER
HP ZBOOK X2
HPs kraftfullaste delbara dator skapades så att allas favoritprogram från 
Adobe® kan utnyttjas till sin fullaste potential.

BILDSKÄRM. Upplev 1 miljarder färger på en otrolig pekskärm med 4K 
och multipekfunktioner. Arbeta i vilket ljus som helst tack vare 
den antireflexbehandlade pekskärmen.13 
ANPASSNINGSBAR. 18 kortkommandon som är 
anpassningsbara för alla favoritprogram från Adobe®.

GRAFIK. Professionell grafikprestanda som ger visualisering i realtid av kreativa 
projekt och konst i flera lager.
GRAFIK. Det fullstora tangentbordet är Bluetooth®-kompatibelt för att vara tillgängligt även 
när det är frånkopplat, så att det går att använda kombinationer av kortkommandon när 
ni arbetar i program som Adobe® Photoshop®.
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PRESTANDA 
TILL BRA PRIS
Arbeta effektivt med projekt på en högpresterande och prisvärd 
bärbar dator. Med snabba processorer och grafik med certifierad 
prestanda blir jobbet gjort snabbare inom ramarna för budgeten.

ZBOOK 15V
PRESTANDA. Nästa generations sexkärniga Intel® Xeon®-processorer 
som har utformats för att hantera komplexa, flertrådade program.
GRAFIK. Arbeta med komplexa 2D- och 3D-modeller med 
certifierad NVIDIA® Quadro®-grafik. Ultimat prestanda.
CERTIFIERAD. Vi samarbetar med ledande programvaruleverantörer 
såsom Autodesk och SolidWorks för att säkerställa att HP ZBook 
15v fungerar optimalt med högsta prestanda.



50 miljoner konfigu-
rationer för ZBook 
17 som uppfyller  

alla behov
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ULTIMAT 
PRESTANDA
HP ZBOOK 15 OCH 17
Våra kraftfulla ZBooks klarar tung arbetsbelastning galant inom allt 
från rendering och konstruktion till simulering. Båda är VR-redo, så 
du kan enkelt använda uppslukande teknik i dina arbetsflöden. 

ZBOOK 15
PRESTANDA. Blixtsnabb prestanda även när du arbetar med de tyngsta 
arbetsbelastningarna med flera program och VR, tack vare nästa generations 
VR-redo NVIDIA Quadro®-grafik.
BILDSKÄRM. Med en kraftfull och klar HP DreamColor-skärm14 med 
600 nit och 1 miljard möjliga färger fås korrekt visning av innehållet.
SÄKERHET. Skydda arbetet med branschledande säkerhetsfunktioner. 
HP Sure View15-sekretessfiltret hindrar visuell hackning, 
och med RAID 1 säkerhetskopieras alla filer.

ZBOOK 17
PRESTANDA. Kortare renderingstid och högre hastighet i 
arbetsflöden med flera program med nästa generations NVIDIA 
Quadro®-grafik, 128 GB minne16 och flera kärnor.
BILDSKÄRM. Få en professionell upplevelse var som helst med den 
antireflexbehandlade HP DreamColor-skärmen på 17 tum.17 
ANPASSNING. Med upp till 50 miljoner anpassade konfigurationer 
finns det en perfekt lösning för just allas behov.
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HANTERA 
DE MEST 
KRÄVANDE 
JOBBEN 
MED VÅRA 
STATIONÄRA Z 
BY HPDATORER
Utformade för kraftintensiva arbetsbelastningar 
och anpassningsbara för särskilda behov.
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UPPGRADERA TILL VÅR 
MEST PRISVÄRDA STATIONÄRA 
ZDATOR
Prestanda i världsklass är nu inom räckhåll med en stationär dator certifierad för professionell programvara. 
Från CAD-design på ingångsnivå till generering av VR-innehåll, snabbt och effektivt. Gå längre 
än en kontorsdator. Uppgradera till en Z.

HP Z1 TOWER
GRAFIK. Designar ni med professionell programvara 
som Autodesk eller SolidWorks? Välj certifierad 
NVIDIA Quadro®-grafik.14 Skapar ni för virtuell 
verklighet? Välj NVIDIA GeForce® GTX-grafikkort.14

CERTIFIERING Var förvissad om att datorn 
är testad och certifierad för de viktigaste 
programmen direkt ur förpackningen.
SÄKERHET. Avancerade säkerhetsfunktioner som 
HP Client Security Suite Gen318 och HP Sure Start 
Gen4 ingår som standard i alla Z1 Entry Tower-datorer.



41 %
prestandaökning från 
förra generationen19 

i Z2 Tower och 
Z2 SFF
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Kompakt, smart och häpnadsväckande kraftfull. Perfekt för 
arbetsflöden inom arkitektur och produktdesign.20 
 
HP Z2 TOWER
HÖG PRESTANDA. Hantera enkelt flertrådade arbetsflöden tack vare 
professionell grafik och åttakärniga Intel-processorer. Vi har designat 
om vårt eget moderkort för att ge en extra prestandaökning på 8 %, 
vilket innebär en ökning på hela 41 % jämfört med förra generationen. 
UTÖKNINGSBAR. Behöver ni byta grafikkort? Öka processorkraften? 
Lägga till speciella PCIe-kort? Kör på.
GRAFIK. Den nya, snygga designen har lister fram och bak, 
vilket gör det enkelt att flytta systemet.

 
HP Z2 SMALL FORM FACTOR
PRESTANDA. Arbeta supereffektivt med flertrådiga arbetsflöden med 
professionell grafik och Intel-processorer med åtta kärnor. Vi har designat 
om vårt eget moderkort för att ge en extra prestandaökning på 8 %, 
vilket innebär en ökning på hela 41 % jämfört med förra generationen.21 
ANPASSNING. Bygg ett system som passar era behov perfekt med 
över en miljon möjliga konfigurationer. Anpassningsbara I/O-portar som 
stödjer ny, gammal och specialiserad utrustning utan klumpiga adaptrar.
UTÖKNINGSBAR. Dubbla M.2-platser gör det möjligt att installera 
professionell lagringshårdvara för att kunna använda lagringsbundna 
program utan att behöva utnyttja PCIe-platserna.

HP Z2 MINI
PRESTANDA. 33 % snabbare processorer22 ger tillförlitlig prestanda för 
flertrådade program. Vår effektiva värmeteknik håller datorerna svala och 
tysta. Alternativ för Intel® Xeon®-processorer ger kraftfull prestanda.22

MÅNGSIDIG. Skapa den perfekta konfigurationen – montera under 
skrivbordet, bakom bildskärmen eller i ett rack.23 Anslut till flera 
bildskärmar och annan utrustning tack vare gott om I/O-portar.
BILDSKÄRMAR. Använd upp till sex skärmar, fyra 
ursprungliga och två kedjekopplade.24 

FLEXIBLA INGÅNGSLÖSNINGAR
HP Z2 MINI, HP Z2 SMALL FORM FACTOR, HP Z2 TOWER



8K-videoredigering 
i realtid med HP Z8

UTFORMADE 
FÖR TUNGA  

ARBETSBELAST
NINGAR INOM  

VFX.
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EXPLOSIV KRAFT TILL STATIONÄRA DATORER 
FÖR DE INTENSIVASTE ARBETSFLÖDENA
HP Z8, Z6 OCH Z4
Våra starkaste erbjudanden levererar tillförlitlig prestanda och extrem kraft för banbrytande användningsområden, 
som maskininlärning, komplexa simulationer och VR-skapande. 

HP Z8
PRESTANDA. Upp till hela 56 kärnor, 3 TB-
höghastighetsminne och certifiering för krävande 
appar ger konstant optimal prestanda.

OPTIMERAD. För tunga arbetsbelastningar som 
dataforskare, maskininlärning och AI-utvecklare arbetar 
med, där GPU-accelerationsprogramvara, NVIDIA Deep 
Learning SDK och andra ramverk för djupinlärning används.

UTÖKNINGSBAR. Strategiskt placerade rör 
och fläktar håller komponenterna svala och tysta, 
medan verktygsfri åtkomst och lättöppnade 
spärrhakar gör att det går lätt att uppgradera.

HP Z6
UTÖKNINGSBAR. Investera endast i den teknik som 
behövs nu – skala enkelt upp med tiden. Med fullständiga 
expansionsmöjligheter för allt från processorer till grafikkort 
och minne kan uppgraderingar anpassas efter behov.

PRESTANDA. Hantera komplext designarbete med 
48 högpresterande kärnor, avancerad professionell 
grafik och hela 384 GB i minne.

LAGRING. Installera den snabbaste lagringshårdvaran av 
professionell kvalitet som finns tillgänglig på marknaden 
och skapa plats för utrymmeskrävande appar, 
utan att offra de vanliga PCIe-platserna.

HP Z4
ANPASSNINGSBAR. Skapa en anpassad stationär 
dator för varje arbetsbelastning. Med flera alternativ 
för komponenter plus fler standardfunktioner och mer 
utrymme för expansion än andra stationära Z-datorer 
med en processor är anpassningsmöjligheterna stora. 

FLEXIBEL. Högfrekvent bearbetning, flera 
kärnor och kraftfull grafik gör det enkelt att gå 
från enkeltrådade uppgifter till flertrådade.

STYRKA. Upplev explosiv prisprestanda på 
flertrådade program eller kombinerade arbetsflöden 
med Intel® Core™ X-seriens-processorer.
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BANBRYTANDE 
KRAFT FÖR 
VIRTUELLA 
VERKLIGHETER
Den fulla potentialen hos VR kommer till liv 
med HPs kraftfulla och bärbara VR-dator.



Nästan 20 % 
prestandaökning 

från förra 
generationen
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EN KROPPSNÄRA, MÅNGSIDIG VR-DATOR
Utnyttja potentialen hos VR med en kroppsnära dator som är optimerad för fri rörlighet. Från platsbaserad underhållning via utbildning 
till konstruktion. Prova på nya upplevelser med en oerhörd prestanda i ett kompakt, kroppsnära format.

HP VRRYGGSÄCK 
GRAFIK. NVIDIA GeForce™-grafik i kombination med 
Intel® Core™-processorer gör att allt VR-arbete går lätt. 
Och ISV-certifieringen för krävande program som VRED® 
och Revit® gör att arbetsflödet integreras oerhört effektivt.

GRAFIK. Vi har optimerat designen hos vår kroppsnära 
dator för att maximera komforten och enkelheten. 
Förbättrad ergonomi, batterihantering och rörelsefrihet 
resulterar i en enklare VR-upplevelse med fri rörlighet.

FLEXIBILITET. Snabbare VR-arbete. Docka för 
utveckling av stationär kvalitet. Släng på ryggsäcken för 
snabb granskning och upprepning. Anordna uppslukande 
slutanvändarupplevelser. Allt med en hybriddator.

LÄS MER

http://hp.com/go/reinventreality


OÖVERTRÄFFAD 

2160×2160 
-UPPLÖSNING 

PER ÖGA
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DEN NYA STANDARDEN 
INOM KOMMERSIELL VR.
HP REVERB VRHEADSET OCH VR READYPRODUKTER
Upptäck det här superlätta headsetet med dubbelt så hög upplösning25  
som förändrar spelreglerna och gör att du blir helt uppslukad. Det 
här är virtuell verklighet så som du alltid föreställt dig den.

HP REVERB VRHEADSET 
GRAFIK. Använd hela den uppslukande kraften hos virtuell verklighet med 
en upplösning på hela 2160 × 2160 per öga, 114° synfält och integrerat 
spatialljud och dubbla mikrofoner.
DESIGN. Mer strömlinjeformat. Bekvämare. Bättre bärbarhet.25 Denna 
lätta HMD ger långvarig komfort, en djupt uppslukande upplevelse och 
en naturligare visningsupplevelse.
KOMPATIBILITET Kompatibilitet med Windows MR och SteamVR 
samt inbyggt Bluetooth® gör att synkroniseringen går smidigare och 
kontrollspårningen blir suverän.

 

HP ZBOOK 15 OCH 1725

Z BY HP VR READYPRODUKTER

HP Z Desktop Workstations med hög prestanda:  
HP Z4/Z6/Z826 HP Z38C VÄLVD SKÄRM
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ALLA Z BY  
HPPRODUKTER 
FÖRTJÄNAR EN 
FÖRSTKLASSIG 
BILDSKÄRM
Vare sig det rör sig om CAD-modeller eller 
redigering av foton kommer arbetet till liv 
på HPs högst presterande skärmar med 
otroliga färger genom hela arbetsflödet. 
Välj den storlek, upplösning och anslutning 
som passar för varje arbetssätt.14



1MILJARD 
färger med 

HP DreamColor-
skärmar
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4KSKÄRMAR
Upplev 10-bitsfärg i häpnadsväckande 4K26 -upplösning. 
Använd en kraftfull USB-C™-anslutning för att snabbt 
komma igång med arbetet och städa upp arbetsytan.

• HP Z43
• HP Z32
• HP Z27

HP ZSKÄRMAR
Bli ett produktivt kraftpaket på en stor skärm eller 
en uppställning med flera skärmar.13 Välj bland ett 
brett utbud av fabrikskalibrerade skärmar som 
levererar tillförlitlig färgkonsekvens och mångsidiga 
anslutningsalternativ från VGA till USB-C™.26

• HP Z38c
• HP Z27n G2
• HP Z24n G2
• HP Z24nf G2
• HP Z23n G2
• HP Z22n G2

VISA UPP ARBETET I DESS FULLA GLANS

HP DREAMCOLOR-SKÄRMAR
Trollbind publiken med ljusstarka, levande färger och 
intensiva skuggor. Vårt breda färgspektrum erbjuder 
över en miljard färger med DCI P3- och Adobe 
RGB-täckning för extremt jämna övergångar.

• HP Z31x
• HP Z27x G2
• HP Z24x G2
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LÄS MER PÅ VÅR WEBBPLATS

HP.COM/Z

http://hp.com/z
http://hp.com/z


FOTNOTER
1  Baserat på HPs unika och omfattande säkerhetsfunktioner utan extra kostnad bland leverantörer av stationära och mobila arbetsstationer från juli 2018 på HP Desktop Workstations och från januari 2017 på Mobile 

Workstations med 7:e generationens Intel®-processor och högre.
2 Baserat på mobila arbetsstationer som är tillgängliga på marknaden den 25 januari 2018 med ett fysiskt integrerat och hårdvarubaserat sekretessfilter. Endast på utvalda HP Mobile Workstations.
3 HP Performance Advisor kräver internetåtkomst.
4 HP Remote Graphics-programvara kräver internetåtkomst.
5 Pekskärmen är en tillvalsfunktion och kräver konfiguration vid inköp.
6 En trådlös åtkomstpunkt och ett internetabonnemang krävs och säljs separat. Tillgängligheten till offentliga trådlösa åtkomstpunkter är begränsad. Wi-Fi 6 är bakåtkompatibelt med tidigare 802.11-specifikationer. 

Specifikationerna för Wi-Fi 6 (802.11ax) är endast utkast och inte slutgiltiga. Om de slutgiltiga specifikationerna skiljer sig från utkastet kan det påverka möjligheten för den bärbara datorn att kommunicera med 
andra 802.11ax-enheter.

7 Vikten varierar för olika konfigurationer.
8 Representerar prestandaändringar i program som använder grafikprestanda över generationer från 2 GB VRAM till 4 GB VRAM.
9 4K UHD-skärmen med upplösning på 3 840 x 2 160 är ett tillval som kräver konfiguration vid köptillfället.
10 Sensor för omgivande ljus är endast tillgänglig på utvalda modeller med vanlig och full UHD (inte tillgängligt på modeller med HP DreamColor eller HP Sure View).
11 Wacom AES-penna är ett tillval och finns endast tillgänglig med vissa konfigurationer.
12 NVIDIA® Quadro® P2000-grafik är ett konfigurerbart alternativ.
13 Säljs separat som tillval.
14 128 GB RAM beräknas vara tillgängligt i december 2018.
15 HP Sure View integrerat sekretessfilter är ett tillval som måste konfigureras vid köptillfället och fungerar i liggande orientering. Beräknas bli tillgängligt i oktober 2019.
16 Upp till 128 GB minne är en konfigurerbar tillvalsfunktion.
17 DreamColor-skärm krävs för 1 miljard färger och är ett tillval eller tillägg.
18 Kräver Windows och 7:e eller 8:e generationens Intel®- eller AMD-processor.
19 HP Sure Start Gen4 är tillgängligt på HP Elite-produkter och HP Workstation-produkter som är utrustade med 8:e generationens Intel®- eller AMD-processorer.
20 Total prestandaökning på 41 % baserat på Cinebench-test (flertrådiga appar) med jämförelse mellan Intel® Core™ i9-9900K på nyutvecklade moderkort och Intel® Core™ i7-8700K.
21 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrade prestanda hos vissa programprodukter. Det är inte säkert att alla kunder och alla program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens 

varierar beroende på programmets arbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering, varumärken och/eller beteckningar är inte ett mått på högre prestanda.
22 Total prestandaökning på 33 % baserat på Cinebench-test (flertrådiga appar) med jämförelse mellan Intel® Core™ i9-9900K och Intel® Core™ i7-8700K.
23 Monteringsutrustningen säljs separat.
24 Lösningen med sex skärmar uppnås genom en kombination av Intel ® HD-grafik och NVIDIA Quadro ® -grafik och stöds ENDAST i Windows 10.
25 Måste vara konfigurerad med VR Ready-grafik och CPU:er som godkänts av HP.
26 Information om exakta specifikationer finns i produktens snabbspecifikationer.
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