Φύλλο δεδομένων

Επιτραπέζιος υπολογιστής HP ENVY Pro Curved
All-in-One
Ολοκληρωμένο επαγγελματικό εργαλείο All-in-One
Στον επαγγελματικό επιτραπέζιο
υπολογιστή HP ENVY Pro Curved
All-in-One, το στιλ συναντά το
περιεχόμενο. Η υπολογιστική ισχύς
υψηλής απόδοσης και η μοναδική
οπτικοακουστική εμπειρία που
ζητούσατε πάντα, τώρα
συνδυάζονται σε αυτό το
εντυπωσιακό και συναρπαστικό
τεχνολογικό φαινόμενο, με ευρεία,
κυρτή οθόνη 86,34 cm (34").

● Windows 10 Pro1
● Κυρτή οθόνη 86,34 cm (34")

Εντυπωσιακή κυρτή οθόνη 86,34 cm (34")
● Αναβαθμίστε την απόδοση της επιχείρησής σας με την εμπειρία της ευρείας, κυρτής οθόνης αυτού του υπολογιστή AiO, με
πιστοποίηση χρωμάτων Technicolor. Η κυρτή οθόνη sRGB 86,34 cm (34"), με ανάλυση Ultra WQHD, διαθέτει όλο τον
απαιτούμενο χώρο για να αξιοποιείτε και να προβάλλετε ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές.
Πρότυπο σχεδίασης
● Απολαύστε τη συναρπαστική οπτικοακουστική εμπειρία που προσφέρει η εξαιρετική, κυρτή σχεδίαση αυτού του All-in-One,
εμπνευσμένη από τις καμπύλες και τις γραμμές του μοντέρνου κινήματος. Όπως και αν τον δείτε, είναι εντυπωσιακός.
Ταυτόχρονη εργασία
● Ο πανίσχυρος επεξεργαστής Intel® Core™ i7 6ης γενιάς2, τα γραφικά NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A, η μονάδα HP Turbo και η
μνήμη DDR4 ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στον φόρτο εργασίας για να εκτελείτε πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα.
Κορυφαία επιλογή για τον χώρο εργασίας σας
● Η επαγγελματικής κλάσης αξιοπιστία, η επιτόπια υποστήριξη3, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως το TPM και ο βιομετρικός
έλεγχος ταυτότητας, καθώς και τα Windows 10 Pro1 καθιστούν τον HP ENVY Pro Curved All-in-One μια έξυπνη επαγγελματική
επιλογή.
Χαρακτηριστικά
● Διατηρήστε την παραγωγικότητά σας σε όλες τις συνθήκες. Τα Windows 10 Pro1 και οι ισχυρές λειτουργίες ασφάλειας,
συνεργασίας και συνδεσιμότητας του HP ENVY Pro AiO με κυρτή οθόνη 34 ιντσών σάς βοηθάνε να ανταποκριθείτε επιτυχώς
στις προκλήσεις της καθημερινότητάς σας
● Αυξήστε το χώρο αποθήκευσης και την απόδοση με την ισχυρή μονάδα HP Turbo, που μπορεί να υποστηρίξει αυξανόμενους και
περίπλοκους φόρτους εργασίας.
● Συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας χρησιμοποιώντας μια σουίτα συναρπαστικών λειτουργιών ήχου και εικόνας.
● Προηγμένη επεξεργασία και ενισχυμένος ήχος Bang & Olufsen, με τρία αριστερά και τρία δεξιά ηχεία. Το αποτέλεσμα είναι μια
απόλυτα ισορροπημένη και καθηλωτική ακουστική εμπειρία.
● Ο υπολογιστής HP ENVY Pro Curved All-in-One με πιστοποίηση χρωμάτων Technicolor προσφέρει πραγματική χρωματική
ακρίβεια για να απολαμβάνετε εξαιρετική ποιότητα βίντεο, εικόνας και περιεχομένου web, ακριβώς όπως πρέπει.
● Χρησιμοποιήστε την κάμερα web Intel® RealSense 3D με τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου Windows Hello αντί της
εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
● Το ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας Trusted Platform Module (TPM) 2.0 παρέχει κλειδιά κρυπτογράφησης βάσει υλικού για
ασφαλή δεδομένα, email και στοιχεία σύνδεσης.
● Συνδεθείτε εύκολα σε δίκτυα και συσκευές με τις συνδέσεις WLAN4, Bluetooth® USB και HDMI.
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Επιτραπέζιος υπολογιστής HP ENVY Pro Curved All-in-One
Πίνακας προδιαγραφών

Μορφή

All-in-one

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 Pro 641

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2

Intel® Core™ i7-6700T με γραφικά Intel HD 530 (2,8 GHz, έως 3,6 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες)

Chipset

Intel® H170

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB DDR4-2133 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.133 MT/s.

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

Έως 256 GB Μονάδα HP Turbo SSD (M.2 PCIe)3

Οθόνη

Εξαιρετικά ευρεία οθόνη WQHD 86,36 cm (34") με λόγο διαστάσεων 21:9 και χρώματα sRGB (3.400 x 1.440)

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD 5305
Ξεχωριστά: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (αποκλειστική μνήμη DDR5 2 GB)5
(Γραφικά Intel® HD ενσωματωμένα στον επεξεργαστή)

Ήχος

Ήχος Bang & Olufsen. Στερεοφωνικό σύστημα έξι ηχείων. Ήχος TI Smart Amp

Επικοινωνίες

LAN: Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου 10/100/1000 GbE
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 με Bluetooth®4

Θύρες και υποδοχές

Μπροστά/κάτω: 1 σύνθετη υποδοχή ήχου (είσοδος μικροφώνου/έξοδος ηχείου), 2 USB 3.0 (1 φόρτισης), συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 3 σε 1 HP
Πίσω: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 είσοδος HDMI, 1 έξοδος HDMI, 1 RJ-45

Συσκευή εισόδου

Ασύρματο πληκτρολόγιο Premium τύπου chiclet με στοιχεία ελέγχου έντασης και οπτικό ποντίκι

Webcam

Κάμερα Intel® RealSense™ 3D (1.920 x 1.080, 2 MP) με δύο ενσωματωμένα μικρόφωνα. Κάμερα υπέρυθρων (640 x 480).

Διαχείριση ασφάλειας

Trusted Platform Module (TPM) 2.0, κλειδαριά καλωδίου HP UltraSlim (προαιρετικά)

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 180 W (εξωτερικό)

Διαστάσεις

929 x 168,5 x 466,5 mm

Βάρος

13,5 kg
(Το βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® Gold6
ενέργειας
Εγγύηση

Η περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (1-1-1) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 1 έτους για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια επισκευή. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Εξωτερική μονάδα USB
DVDRW HP

Συνδέστε το HP External USB DVD/RW σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας1 για άμεση
ανάγνωση/εγγραφή σε οπτικά μέσα.

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: F2B56AA

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Οι υπηρεσίες HP Care είναι προαιρετικές. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για
λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά
δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
4 Για το WLAN απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν
πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (στα Windows 7) και έως 36 GB (στα Windows 8.1 και 10) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό
αποκατάστασης συστήματος.
4 Η ασύρματη κάρτα παρέχεται στον βασικό εξοπλισμό του προϊόντος. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές
διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του επιτραπέζιου υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
5 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
6 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/desktops
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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