גיליון נתונים

מחשב שולחני HP ENVY Pro Curved All-in-One
התקן  All-in-Oneמקיף לשימוש עסקי
המחשב העסקי HP ENVY Pro Curved
 All-in-Oneכולל שילוב של סגנון עם מהות.
עוצמת המחשוב עתירת הביצועים והחוויה
הממכרת של שמע ווידאו שציפית לה
משתלבות יחד בעיצוב המופלא של המסך
הרחב המעוגל בגודל  86.34ס"מ ) 34אינץ'(
באלכסון ,שהוא מעורר ההשראה והממכר
במיוחד.

● Windows 10 Pro
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● צג מעוגל בגודל  86.34ס"מ ) 34אינץ'( באלכסון

צג מעוגל בעיצוב מרהיב בגודל  86.34ס"מ ) 34אינץ'( באלכסון
● העלה את העסק שלך לרמה חדשה באמצעות התקן  AiOזה עם מסך רחב מעוגל המאושר על-ידי  ,Technicolor Colorהמאפשר לך להתנסות בחוויה
עסקית שאסור לפספס .לוח ה sRGB-המעוגל עם רזולוציה  Ultra WQHDבגודל  86.34ס"מ ) 34אינץ'( באלכסון ,מספק את כל השטח הדרוש לעבודה
עם אפליקציות מרובות כשהן פתוחות וגלויות.
סמל של עיצוב
● התמכר לחוויה המדהימה של שמע ווידאו באמצעות התקן  All-in-Oneמעוגל זה הכולל עיצוב מרהיב ששובה את העין בהשראת הקווים והקימורים
האופייניים למגמה המודרנית .מכל כיוון שתביט בו ,הוא מרשים ביותר.
פתרון מעולה לריבוי משימות
● בעזרת מעבד  Intel® Core™ i7רב-עוצמה מדור שישי ,2כרטיס גרפי  ,NVIDIA® GeForce® GTX™ 960Aכונן  HP Turboוזיכרון  - DDR4תוכל לנהל
את עומס העבודה ולבצע משימות מרובות במהלך היום עם אפליקציות מרובות שפועלות בו-זמנית.

הטכנולוגיה המתקדמת ביותר עבור מקום העבודה שלך
● אמינות ברמה עסקית ,תמיכה באתר הלקוח 3מאפייני האבטחה כגון  ,TPMאימות ביומטרי ו 1Windows 10 Pro-הופכים את רכישת HP ENVY Pro
 Curved All-in-Oneלהחלטה עסקית חכמה.
כולל
● שמור על הפרודוקטיביות בכל מצב 1Windows 10 Pro .ומאפייני אבטחה ,שיתוף פעולה וקישוריות רבי עוצמה של  HPמעניקים לך עוצמה שתספיק
ליום שלם בהתקן HP ENVY Pro Curved AiOבגודל  34אינץ' באלכסון.
● הגדל את האחסון והגבר את הביצועים עם כונן ה HP Turbo-רב-העוצמה ,המסייע לך לעמוד בעומסי העבודה המורכבים ההולכים וגדלים.
● שתף פעולה עם עמיתים לעבודה באמצעות חבילה של מאפייני שמע ותצוגה ממכרים.
● עיבוד שמע מתקדם עם שמע מאת  ,Bang & Olufsenשלושה רמקולים שמאליים ושלושה רמקולים ימניים משפרים את איכות הצליל .התוצאה היא
חוויית שמע מעודנת וממכרת לחלוטין.
● התקן ה HP ENVY Pro Curved AiO-המאושר על-ידי  Technicolor Colorמספק דיוק צבעים נאמן למציאות ,כך שתוכל ליהנות מתוכן אינטרנט,
תמונות וסרטוני וידאו באיכות מעולה כפי שהם אמורים להיראות.
● השתמש במצלמת האינטרנט  Intel® RealSense 3Dעם  Windows Helloלזיהוי פנים במקום הזנת סיסמה.
● מודול  (TPM) Trusted Platform Module (TPM) 2.0המשובץ מספק מפתחות הצפנה המבוססים על חומרה כדי לעזור לאבטח את הנתונים ,הדואר
האלקטרוני ואישורי המשתמש שלך.
● התחבר בקלות לרשתות ולהתקנים עם חיבורי  Bluetooth® USB ,4WLANו.HDMI-
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מחשב שולחני HP ENVY Pro Curved All-in-One
טבלת מפרטים

גורם צורה

מערכת הפעלה זמינה
מעבדים זמינים
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ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי
תצוגה

All-in-one
Windows 10 Pro 641
מעבד  Intel® Core™ i7-6700Tעם כרטיס גרפי  ,2.8 GHz) Intel HD 530עד  3.6 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  8מגהבייט 4 ,ליבות(;
Intel® H170
עד זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל  8ג'יגהבייט
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  2,133מיליון העברות לשנייה.
שני רכיבי SODIMM

עד  256 GBכונן PCIe) HP Turbo Drive SSD

3(M.2

צג  WQHDרחב במיוחד בגודל  86.36ס"מ ) 34אינץ'( באלכסון עם יחס גובה-רוחב של  21:9ולוח עם צבעי (1,440 x 3,400) sRGB

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 5305
בדיד) NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A :זיכרון  DDR5ייעודי של  2ג'יגהבייט(5
)כרטיס גרפי  Intel® HDמשולב במעבד(

תקשורת

 :LANחיבור רשת  10/100/1000 GbEמשולב
 WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2עם ®4Bluetooth

שמע

שמע של  .Bang and Olufsenמערכת עם צליל סטריאו של שישה רמקוליםAudio TI Smart Amp .

יציאות ומחברים

בחלק קדמי/תחתון :שקע שמע משולב )כניסת מיקרופון/יציאת רמקול(;  2יציאות ) USB 3.0אחת לטעינה(; קורא כרטיסי מדיה HP 3-in-1
אחורי 2 :יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0כניסת  ;HDMIיציאת  ;HDMIיציאת RJ-45

מצלמת אינטרנט

מצלמת תלת-מדד ™ (2MP ,1,080 x 1,920) Intel® RealSenseעם שני מיקרופונים משולבים .מצלמה אינפרה-אדום ).(480 x 640

התקן קלט

ניהול אבטחה

מתח

ממדים
משקל

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

מקלדת אלחוטית מתקדמת בסגנון  chicletעם בקרת עוצמת הקול ועכבר אופטי

מודול  ;Trusted Platform Module (TPM) 2.0מנעול כבל ) HP UltraSlimאופציונלי(
מתאם חשמל של  180וואט )חיצוני(
 466.5 x 168.5 x 929מ"מ
 13.5ק"ג
)נתוני המשקל משתנים בהתאם לתצורה(

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT® Gold6
הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך שנה ) (1-1-1וכוללת שנה אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
כונן HP External USB DVDRW
Drive

מנעול כבל HP Ultraslim Keyed
Cable Lock

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

חבר כונן  RW/DVDחיצוני בחיבור  USBשל HPלכל יציאת  USBזמינה במחשב 1לקבלת גישה מיידית לכתיבה/קריאה למדיה האופטית.

מספר מוצרF2B56AA :

בצע קיבוע של המחשב ™ HP Ultrabookאו המחשב הנייד במהירות ובקלות באמצעות מנעול הכבל .HP Ultraslim Keyed Cable Lock

מספר מוצרH4D73AA :
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מחשב שולחני HP ENVY Pro Curved All-in-One
הערות שוליים להעברת הודעות
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsלניצול מלא של הפונקציונליות של  Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות  -משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי
שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
 Multi-Core 2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדר השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולהגדרת התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מעיד על
ביצועים גבוהים יותר.
] [3שירותי  HP Careהם אופציונליים .רמות השירות וזמני התגובה של שירותי  HP Careעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת  .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים ולהתניות
של  HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ואף לא מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.
] [4שימוש ב WLAN-מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,הנמכרים בנפרד .זמינותן של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד.
ייתכן שיחולו לאורך זמן דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ודרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
] Multi-Core [2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד
לביצועים גבוהים יותר.
 3עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייטים 1 = TB .טריליון בייטים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  16ג'יגהבייט )עבור  (Windows 7ועד  36ג'יגהבייט )עבור  (Windows 8.1/10מתוך דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 4כרטיס אלחוטי כלול כסטנדרט במוצר זה .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב השולחני לקיים תקשורת עם
התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
] [5דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 6בעל רישום ® EPEATכשהדבר רלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/desktops
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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