Taulukot

HP ENVY Pro Curved All-in-One -pöytätietokone
Kaiken kattava All-in-One-yritystietokone
Tyyli ja tarkoituksenmukaisuus
kohtaavat HP ENVY Curved All-in-One
-yritystietokoneessa. Tehokas
suorituskyky ja mukaansatempaava
audiovisuaalinen kokemus, jota olet
odottanut, yhdistyvät tässä todella
inspiroivassa ja vangitsevassa 86,34
cm:n (34 tuumaa) kaarevassa
laajakuvanäyttöisessä suunnittelutyön
ihmeessä.

● Windows 10 Pro1
● 86,34 cm:n (34 tuuman) kaareva näyttö

Visuaalisesti hämmästyttävä kaareva 86,34 cm:n (34 tuuman) näyttö
● Vie yrityksesi uudelle tasolle tämän kaarevan Technicolor Color -hyväksytyn, kaarevan laajakuva-AiO-näytön avulla. Kaareva
86,34 cm:n (34 tuuman) Ultra WQHD sRGB-paneeli tarjoaa tilaa, jossa voit pitää useita sovelluksia avoinna ja näkyvillä.
Muotoilun helmi
● Koe upea audiovisuaalinen kokemus tässä kauniisti muotoillussa kaarevassa All-in-One-laitteessa, jossa on modernin liikkeen
linjojen ja kaarien inspiroima vaikuttava muotoilu. Se on vaikuttava mistä tahansa kulmasta katsottuna.
Hoida montaa tehtävää yhtä aikaa
● Tehokas kuudennen sukupolven Intel® Core™ i7 -suoritin2, NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A -näytönohjain, HP Turbo Drive -asema
ja DDR4-muisti hallitsevat työtaakkaa, joten voit tehdä erilaisia tehtäviä koko päivän ja käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa.
Huipputasoa työpaikallesi
● Yritysluokan luotettavuus, tuki asiakkaan tiloissa3 ja tietoturvaominaisuudet kuten TPM, biometrinen todennus ja Windows 10
Pro1 tekevät ENVY Pro Curved All-in-One -laitteesta järkevän valinnan.
Ominaisuudet
● Olet tuottava joka tilanteessa. Windows 10 Pro1 ja HP:n tehokkaat suojaus-, yhteistyö- ja yhteysominaisuudet auttavat sinulle
lisää tehoa työpäivääsi 34 tuuman kaarevan teräväpiirtoisen HP ENVY Pro Curved AiO -näytön ohella.
● Lisää tallennustilaa ja suorituskykyä HP Turbo -asemalla, joka pystyy käsittelemään lisääntyvät ja monimutkaiset työkuormasi.
● Tee yhteistyötä helposti kollegojesi kanssa käyttäen vaikuttavan ääni- ja kuvajärjestelmän ominaisuuksia.
● Audio by Bang & Olufsenin edistynyt äänenkäsittely, kolme vasemmalle suunnattua ja kolme oikealle suunnattua kaiutinta
parantavat äänentoistoa. Tuloksena on täysin puhdas ja todella vaikuttava kuuntelukokemus.
● Technicolor Color -sertifioitu HP ENVY Pro Curved AiO -näyttö tarjoaa todellista väritarkkuutta, minkä ansiosta saat
huippulaatuista video-, kuva ja verkkosisältöä, juuri sellaisina kuin ne pitäisi nähdä.
● Käytä Intel® RealSense 3D -verkkokameraa ja Windows Hello -sovellusta kasvojentunnistukseen salasanan kirjoittamisen sijaan.
● Sisäinen Trusted Platform Module (TPM) 2.0 tarjoaa laitteistopohjaisen salausavaimen suojaamaan tietosi, sähköposti ja
käyttäjän tunnistetietosi.
● Luo helposti yhteys verkkoihin ja laitteisiin, joissa on WLAN4-, Bluetooth® USB- ja HDMI-liitännät.
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Taulukko teknisistä tiedoista

Koko

All-in-one

Saatavilla oleva
käyttöjärjestelmä

Windows 10 Pro 641

Saatavilla olevat suorittimet2 Intel® Core™ i7-6700T ja Intel HD 530 -näytönohjain (2,8 GHz, jopa 3,6 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 8 Mt:n välimuisti, 4 ydintä)
Piirisarja

Intel® H170

Muistin enimmäismäärä

Enintään 8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus enintään 2133 Mt/s.

Muistipaikat

2 SODIMM

Sisäinen tallennustila

Enintään 256 Gt HP:n Turbo Drive SSD-asema (M.2 PCle)3

Näyttö

86,36 cm:n (34 tuuman) laajakulma-WQHD-näyttö 21:9-kuvasuhteella ja sRGB-väripaneelilla (3400 × 1440)

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD 530 -näytönohjain5
Erikseen: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 Gt:n erillinen DDR5-muisti)5
(Yhdysrakenteinen Intel® HD -grafiikkasuoritin)

Ääni

Audio by Bang and Olufsen -äänentoisto. Kuuden kaiuttimen stereoäänijärjestelmä. Audio TI Smart Amp -vahvistin

Tietoliikenne

LAN: Sisäinen 10/100/1000 GbE -verkkokortti
LANGATON LÄHIVERKKO: HP 802.11b/g/n/ac M.2 ja Bluetooth®4

Portit ja liittimet

Edessä/alhaalla: 1 yhdistetty ääniliitäntä (mikrofonitulo / kaiutinlähtö); 2 USB 3.0 -porttia (1 lataava); HP:n 3-in-1-tallennusvälineen lukulaite
Paluu: 2 USB 2.0 -porttia; 2 USB 3.0 -porttia; HDMI-tulo; HDMI-lähtö; RJ-45-liitäntä

Syöttölaite

Ensiluokkainen langaton chiclet-tyylinen näppäimistö ja äänenvoimakkuuden säätö sekä optinen hiiri

Web-kamera

Intel® RealSense™ 3D-kamera (1920 x 1080, 2 Mpx) ja sisäinen kaksoismikrofoni. Infrapunakamera (640 x 480).

Suojauksen hallinta

Trusted Platform Module (TPM) 2.0; HP UltraSlim -kaapelilukko (valinnainen)

Virtalaitteet

180 W:n verkkovirtalaite (ulkoinen)

Mitat

929×168,5×466,5 mm

Paino

13,5 kg
(Paino riippuu kokoonpanosta)

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröidyt määritykset käytettävissä6

Takuu

1 vuoden (1-1-1) rajoitettu takuu- ja huoltopalvelu sisältää yhden vuoden takuun osille, työlle ja korjauksille asiakkaan tiloissa. Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat
voimassa.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP ulkoinen USB DVDRW
-asema

Yhdistä HP:n ulkoinen USB DVD/RW mihin tahansa tietokoneen1 vapaaseen USB-porttiin, jotta saat heti luku- ja
kirjoitusoikeuden optisiin tallennusvälineisiin.

HP:n huippuohut
avainkaapelilukko

Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Tuotenumero: F2B56AA

Tuotenumero: H4D73AA
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Viestin alaviitteet
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin

hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.microsoft.com.
2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 HP Care -palvelut ovat valinnaisia. HP Care -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.hp.com/go/cpc. HP:n palveluihin sovelletaan ostohetkellä
asiakkaalle toimitettavia tai asiakkaan tietoon annettavia HP:n palveluehtoja. Asiakkaalla saattaa olla paikallisen lainsäädännön mukaisia lisäoikeuksia, joihin HP:n palveluehdot tai HP-tuotteen rajoitettu HP-takuu eivät vaikuta.
4 WLAN edellyttää langatonta tukiasemaa ja internetpalveluita, jotka on hankittava erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita
1 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän

toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on
osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työnkulkujen ja laitteisto- ja
ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmälevystä on varattu järjestelmän palautusohjelmistolle enintään 16 Gt (Windows 7) tai 36 Gt (Windows 8,1 ja 10).
4 Langaton verkkokortti on vakiona tässä tuotteessa. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten teknisten tietojen poikkeaminen
luonnostiedoista voi vaikuttaa tämän pöytäkoneen kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa.
5 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
6 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/desktops
Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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