Specifikace

Stolní počítač HP ENVY Pro Curved All-in-One
Firemní počítač All-in-One obsahující vše potřebné
Firemní počítač HP ENVY Pro Curved
All-in-One s prohnutým monitorem je
jedinečným spojením stylu a
funkčnosti. Vysoký výpočetní výkon a
pohlcující audiovizuální prožitky – to je
kombinace, na kterou jste čekali a
která na vás čeká v podobě nesmírně
fascinujícího a podmanivého 86,34cm
(34") širokoúhlého monitoru s
prohnutým displejem.

● Windows 10 Pro1
● 86,34cm (34") monitor s prohnutým
displejem

Vizuálně ohromující 86,34cm (34") monitor s prohnutým displejem
● Posuňte svou firmu na novou úroveň s tímto firemním počítačem AiO vybaveným širokoúhlým prohnutým monitorem s certifikací
barev Technicolor. 86,34cm (34") prohnutý panel s rozlišením Ultra WQHD a barevným gamutem sRGB vám poskytne dostatek
místa pro otevření a přehledné sledování několika aplikací současně.
Designová ikona
● Tento nádherně zpracovaný počítač Al-in-One s prohnutým displejem vyniká přitažlivým designem inspirovaným liniemi a
křivkami moderního pohybu, aby vás ponořil do světa úžasných audiovizuálních prožitků. Ať se na něj podíváte z jakékoli strany,
nelze jej přehlédnout.
Skvělý pomocník pro multitasking
● Výkonný procesor Gen Intel® Core™ i7 6. generace2, grafická karta NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A, disková jednotka HP Turbo a
paměť DDR4 vám pomohou zvládnout každodenní pracovní operace, přičemž vám umožní současně pracovat s několika různými
aplikacemi.
Špičkový nástroj pro vaše pracoviště
● Spolehlivost na podnikové úrovni, podpora u zákazníka3 a bezpečnostní funkce, jako jsou TPM nebo biometrické ověřování, a
systém Windows 10 Pro1 – to jsou důvody, proč je počítač HP ENVY Pro Curved All-in-One s prohnutou obrazovkou chytrým
obchodním rozhodnutím.
Funkce
● Buďte produktivní za každé situace. Počítač ENVY Pro Curved AiO s 34" prohnutou obrazovkou je vybaven systémem Windows 10
Pro1 a výkonnými funkcemi zabezpečení, možnostmi spolupráce s kolegy a bohatou konektivitou, abyste měli dostatek výkonu
po celý den.
● Zvyšte úložný prostor a výkon s diskovou jednotkou HP Turbo, která vám pomůže zvládnout rostoucí a náročnější pracovní
zatížení.
● Spolupracujte s kolegy s využitím řady pohlcujících audiovizuálních technologií.
● Špičkové zpracování zvuku s technologií od Bang & Olufsen a třemi levými a třemi pravými reproduktory pro perfektní zvukový
prožitek. Výsledkem je opravdu vybroušený a naprosto pohlcující zvuk.
● Prohnutý monitor počítače HP ENVY Pro Curved AiO má certifikaci barev Technicolor a vykresluje skutečně věrný obraz, abyste si
mohli prohlížet videa, obrázky a webový obsah v úžasné kvalitě – způsobem, jakým bylo zamýšleno.
● S 3D webovou kamerou Intel® RealSense a funkcí Windows Hello pro rozpoznávání obličeje můžete zapomenout na ruční
zadávání hesel.
● Vestavěný modul Trusted Platform Module 2.0 (TPM) poskytuje hardwarové šifrovací klíče, které vám pomohou zabezpečit data,
e-maily a přihlašovací údaje.
● Snadné připojení k sítím a zařízením prostřednictvím bezdrátové síťové karty WLAN4 a připojení HDMI a Bluetooth® USB.
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Tabulka s technickými údaji

Provedení

Multifunkční zařízení

Dostupný operační systém

Windows 10 Pro 641

Dostupné procesory

Procesor Intel® Core™ i7-6700T s grafickou kartou Intel HD 530 (2,8 GHz, max. 3,6 GHz s technologií Intel Turbo Boost, 8 MB mezipaměti, 4 jádra)

Čipová sada

Intel® H170

Maximální paměť

Max. Paměť 8 GB DDR4-2133 SDRAM
Poznámka ke standardní paměti: Rychlost přenosu dat až 2 133 MT/s.

Paměťové sloty

2 sloty SODIMM

Interní paměť

Max. 256 GB Disková jednotka SSD HP Turbo Drive (M.2 PCIe)3

Monitor

86,36cm (34") ultra široký displej WQHD (3 400 x 1 440) s poměrem stran 21 : 9 a barevným gamutem sRGB

Dostupná grafika

Integrováno: Grafická karta Intel® HD 5305
Samostatná: Grafická karta NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 GB vyhrazené paměti DDR5)5
(Grafická karta Intel® HD integrovaná v procesoru)

Zvuk

Zvuk z dílny Bang & Olufsen. Stereofonní zvukový systém se šesti reproduktory. Audio TI Smart Amp

Komunikace

Síť LAN: Integrované síťové připojení 10/100/1000 GbE
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 s Bluetooth®4

Porty a konektory

Přední/spodní: 1 kombinovaný zvukový konektor (vstup pro mikrofon/výstup pro reproduktor); 2 porty USB 3.0 (1 nabíjecí); Čtečka paměťových karet HP 3 v 1
Vzadu: 2 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 vstup HDMI; 1 výstup HDMI; 1 port RJ-45

Vstupní zařízení

Prémiová bezdrátová ostrůvková klávesnice s ovládáním hlasitosti a optická myš

Web kamera

3D kamera Intel® RealSense™ (1 920 x 1 080, 2 Mpx) s integrovanými duálními mikrofony. Infračervená kamera (640 x 480).

Správa zabezpečení

Modul Trusted Platform Module (TPM) 2.0; lankový zámek HP UltraSlim (volitelně)

Napájení

Napájecí adaptér 180 W AC (externí)

Rozměry

929 x 168,5 x 466,5 mm

Hmotnost

13,5 kg
(Přesná hmotnost závisí na konfiguraci)

2

Kompatibilita s požadavky na K dispozici konfigurace s certifikací ENERGY STAR® a registrací EPEAT® Gold6
energetickou efektivnost
Záruka

Jednoletá omezená záruka a nabídka služeb (1-1-1) zahrnuje jednoletou záruku na náhradní díly, práci a opravy u zákazníka. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
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Příslušenství a služby (nejsou součástí)
Externí jednotka HP USB
DVDRW

Připojte externí jednotku HP USB DVD/RW k libovolnému portu USB počítače1 a získejte okamžité možnosti
čtení/zapisování na optická média.

Lankový zámek HP Ultraslim
Keyed Cable Lock

Zabezpečte své zařízení HP Ultrabook™ nebo přenosný počítač HP rychle a snadno pomocí lankového zámku HP
Ultraslim Keyed Cable Lock.

Více informací na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: F2B56AA

Číslo produktu: H4D73AA
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Poznámky pod čarou se zprávami
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů či softwaru. Systém

Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
3 Služby HP Care jsou volitelné. Úroveň služeb a doba odezvy služeb HP Care se mohou v různých regionech lišit. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc.
Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna
podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
4 Připojení WLAN vyžaduje bezdrátový přístupový bod a služby internetového připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezena.

Technické specifikace zřeknutí
1 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo

aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
2 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a
konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu.
3 V případě úložišť: 1 GB = 1 miliarda bajtů. 1 TB = 1 bilion bajtů. Skutečná formátovaná kapacita je nižší. Až 16 GB (Windows 7) nebo až 36 GB (Windows 8.1 a 10) systémového disku je vyhrazeno pro software na obnovu systému.
4 Bezdrátová síťová karta je standardní výbavou tohoto produktu. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Specifikace pro rozhraní 802.11ac WLAN jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se konečné specifikace budou lišit od
navrhovaných, může být ovlivněna schopnost tohoto stolního počítače komunikovat s ostatními zařízeními bezdrátové sítě 802.11ac WLAN.
5 Ke sledování obrázků ve vysokém rozlišení je třeba obsah HD.
6 Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce www.epeat.net.

Více informací na
www.hp.eu/desktops
Využijte finanční služby HP

Objevte možnosti měsíčních splátek a plány na obnovu technologií, se kterými budete flexibilnější při plnění vašich IT cílů. Více informací najdete na stránce www.hp.com/go/hpfs.

Zaregistrujte se aktualizací
www.hp.com/go/getupdated
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