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HP ENVY Pro Curved All-in-One Desktop-pc
Altomfattende All-in-One til erhvervsbrug
Stil møder substans i HP ENVY Pro
Curved All-in-One-erhvervspc'en. Du
får den højtydende computerkraft og
fantastiske lyd samt enestående
visuelle oplevelse, du har ventet på, i
dette vidunder af en pc med en
inspirerende og fængslende, buet
bredskærm på 86,34 cm (34").

● Windows 10 Pro1
● Buet skærm på 86,3 cm (34")

En visuelt imponerende, buet skærm på 86,34 cm (34") (diagonalt)
● Få virksomheden op på et helt nyt niveau med denne sensation af en AiO med Technicolor-farvecertificering og buet bredskærm.
Med det buede Ultra WQHD-panel på 86,34 cm (34") diagonalt med sRGB-farver får du al den plads, du har brug for til at have
flere apps åbne og se dem alle på én gang.
Et designikon
● Du kan fordybe dig i den utrolige lyd og visuelle oplevelse på denne smukt udformede, buede All-in-One, der har et iøjnefaldende
design inspireret af moderne kurver og linjer. Uanset hvordan du ser på den, vil den imponere dig.
Fantastisk til multitasking
● Med en kraftfuld 6. generations Intel® Core™ i7-processor2, NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A-grafikkort, et HP Turbo Drive og
DDR4-hukommelse kan du klare arbejdet og multitaske i hverdagen med flere apps, der arbejder på en gang.
Innovation til arbejdspladsen
● Professionel driftssikkerhed, support hos kunden3 og sikkerhedsfunktioner som TPM, biometrisk godkendelse og Windows 10
Pro1 gør HP ENVY Pro Curved All-in-One til en smart investering for virksomheden.
Fremhævede funktioner
● Vær produktiv i enhver situation. Windows 10 Pro 1 og stærk sikkerhed, samarbejde og tilslutning funktioner fra HP forsyner din
dag på den 34 tommer diagonal HP ENVY Pro buede AiO.
● Øg lagerpladsen og ydelsen med et valgfrit, effektivt HP Turbo Drive, der kan klare dine stadigt flere komplekse arbejdsopgaver.
● Samarbejd med kolleger ved hjælp af et udvalg af lydfunktioner og visuelle funktioner.
● Avanceret lydbehandling med lyd fra Bang & Olufsen. Med tre højttalere, der vender mod venstre og tre, der vender mod højre,
får du bedre lyd. Resultatet er en fuldstændig raffineret og helt fantastisk lydoplevelse.
● Den Technicolor-farvecertificerede HP ENVY Pro Curved AiO giver ægte farvenøjagtighed, så du får video, billeder og webindhold i
høj kvalitet og kan se det, som det er meningen, det skal se ud.
● Brug Intel® RealSense 3D-webkamera med Windows Hello til ansigtsgenkendelse i stedet for at indtaste en adgangskode.
● Det indbyggede Trusted Platform Module (TPM) 2.0 leverer hardwarebaserede krypteringsnøgler til sikring af dine data, e-mail
og legitimationsoplysninger.
● Nem tilslutning til netværk og enheder med WLAN4, Bluetooth® USB- og HDMI-stik.
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HP ENVY Pro Curved All-in-One Desktop-pc
Specifikationstabel

Formfaktor

All-in-one

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 641

Tilgængelige processorer2

Intel® Core™ i7-6700T med Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, op til 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB cache, 4 kerner)

Chipsæt

Intel® H170

Maksimal hukommelse

Op til 8 GB DDR4-2133 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder på op til 2133 MT/s.

Hukommelsessokler

2 SODIMM

Internt storage

Op til 256 GB HP Turbo Drive SSD (M.2 PCIe)3

Skærm

86,36 cm (34") (diagonalt) ekstrabred WQHD-skærm med billedformat på 21:9 og sRGB-farvepanel (3400 x 1440)

Tilgængelige grafikkort

Indbygget: Intel® HD Graphics 5305
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 GB dedikeret DDR5)5
(Intel® HD Graphics indbygget i processor)

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen. Stereolydsystem med seks højttalere. Audio TI Smart Amp

Kommunikation

LAN: Integreret 10/100/1000 GbE-netværksforbindelse
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2-forbindelse med Bluetooth®4

Porte og stik

Foran/på undersiden: 1 kombineret lydstik (mikrofonindgang/højttalerudgang); 2 USB 3.0 (1 til opladning); HP-mediekortlæser (3-i-1)
Bagpå: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 HDMI-indgang; 1 HDMI-udgang; 1 RJ-45

Inputenhed

Førsteklasses, trådløst tastatur med afrundede taster og knap til justering af lydstyrken samt en optisk mus

Webcam

Intel® RealSense™ 3D-kamera (1920 x 1080, 2 MP) med to integrerede mikrofoner. Infrarødkamera (640 x 480).

Sikkerhedsstyring

Trusted Platform Module (TPM) 2.0; HP UltraSlim-kabellås (tilbehør)

Strømforsyning

180 W strømadapter (ekstern)

Mål

929 x 168,5 x 466,5 mm

Vægt

13,5 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen)

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-certificerede konfigurationer og EPEAT® Gold-konfigurationer6

Garanti

1 års (1-1-1) begrænset garanti – servicen omfatter 1 års service for reservedele, arbejdskraft og reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse
restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP's eksterne USB
dvd/rw-drev

Det eksterne HP-USB-DVD/RW-drev tilsluttes en ledig USB-port på pc'en 1, så du får øjeblikkelig adgang til afspilning og
brænding af optiske medier.

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H4D73AA
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Fodnoter
1 Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver og versioner af Windows. Systemerne kræver muligvis opgradering og/eller separat anskaffelse af hardware, drivere og/eller software, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver

automatisk opdateret, og denne funktion er altid aktiveret. Der kan gælde gebyrer fra internetudbyderen, og med tiden kan der forekomme ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 HP Care Services kan tilvælges. Tjenesteniveauer og svartider for HP Care Services afhænger af din geografiske placering. Tjenesten gælder fra hardwarens købsdato. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan finde flere oplysninger på
www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen
måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.
4 WLAN kræver et trådløst adgangspunkt og internettjeneste – skal købes separat. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 er

automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav på et tidspunkt i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multicore er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt
konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne.
3 I forbindelse med lagerdrev er 1 GB = 1 milliard bytes. TB = 1 billion bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) og op til 36 GB (Windows 8.1 og 10) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftwaren.
4 Trådløse kort er standard på dette produkt. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter til rådighed. Specifikationerne for 802.11ac WLAN foreligger kun i kladdeform og er ikke endelige. Hvis de endelige specifikationer adskiller sig fra
kladdespecifikationerne, kan det få indflydelse på denne stationære pc's mulighed for at kommunikere med andre 802.11ac WLAN-enheder.
5 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
6 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registreringen varierer fra land til land. På www.epeat.net kan du finde registreringsstatus for hvert land.

Få mere at vide på
www.hp.eu/desktops
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i
de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
ENERGY STAR og ENERGY STAR-logoet er amerikansk registrerede varemærker tilhørende det amerikanske miljøagentur (United States Environmental
Protection Agency). Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af Hewlett-Packard Company i henhold til en licensaftale. Intel og Core er
varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. Alle rettigheder forbeholdt. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
4AA6-3510DAE, Marts 2016

