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HP Pro Curved All-in-One asztali számítógép
Egy üzleti All-in-One, amiben minden benne van
A HP ENVY Pro Curved All-in-One
üzleti számítógép a stílus és a
teljesítmény találkozása. A magas
számítási teljesítményt a várva várt,
magával ragadó audiovizuális
élménnyel ötvözi ez a lenyűgöző,
86,34 cm-es (34 hüvelykes) képátlójú
ívelt kijelzőjű mérnöki remekmű.

● Windows 10 Pro1
● 86,34 cm-es (34 hüvelykes) képátlójú, ívelt
kijelző

Lenyűgöző, 86,34 cm-es (34 hüvelykes) képátlójú, ívelt kijelző
● Emelje új szintre vállalkozását ezzel a Technicolor-színtanúsítvánnyal rendelkező, ívelt, szélesvásznú üzleti AiO megoldással. Az
ultra WQHD felbontású, 86,34 cm-es (34 hüvelykes) képátlójú ívelt sRGB panelen elegendő hely van ahhoz, hogy egyszerre akár
több alkalmazást futtasson és tartson szemmel.
Ikonikus forma
● Merüljön el a gyönyörű, ívelt, a modern mozgalom formavilágát idéző All-in-One készülék által életre keltett fantasztikus
audiovizuális világban. Minden szempontból lenyűgöző.
Egyszerre több feladat, könnyedén
● Az erőteljes 6. generációs Intel® Core™ i7 processzor2, az NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A grafikus vezérlő, a HP Turbo Drive és a
DDR4 memória könnyedén megbirkóznak a terheléssel, így akár egész nap egyszerre több alkalmazást is futtathat a különféle
feladatok elvégzésére.
Csúcstechnológia a munkahelyén
● Az üzleti szintű megbízhatóság, a helyszíni támogatás3 és az olyan biztonsági funkciók, mint a TPM, a biometrikus azonosítás és
a Windows 10 Pro1 teszik a HP ENVY Pro Curved All-in-One készüléket az intelligens üzleti megoldássá.
Szolgáltatások
● Bárhol dolgozhat. A Windows 10 Pro1 és a HP nagy teljesítményű biztonsági, együttműködési és csatlakoztatási szolgáltatásai
segítségével egész nap hatékonyan dolgozhat a 34 hüvelykes HP ENVY Pro Curved AiO készüléken.
● A növekvő és összetett munkaterheléseket is kezelő, nagy teljesítményű HP Turbo Drive segítségével megnövelheti a
rendelkezésre álló tárhelyet és teljesítményt.
● A magával ragadó hang- és vizuális funkciókat tartalmazó szolgáltatáscsomag segítségével együttműködhet kollégáival.
● A fejlett hangfeldolgozás a Bang & Olufsen hangrendszerrel, valamint a három bal és három jobb oldali hangszóró növeli a
hangminőséget. Az eredmény egy rendkívül kifinomult, teljesen magával ragadó hangzásvilág.
● A színes Technicolor-tanúsítvánnyal rendelkező HP ENVY Pro Curved AiO élethű színvilágot biztosít, így a lehető legjobb
minőségben tekintheti meg a video-, képi és webes tartalmakat.
● Az Intel® RealSense 3D webkamera és a Windows Hello szolgáltatás segítségével jelszó helyett arcfelismeréssel jelentkezhet be.
● A beépített Trusted Platform Module (TPM) 2.0 hardveralapú titkosítási kulcsai biztosítják adatai, e-mailjei és felhasználói
hitelesítő adatai védelmét.
● Könnyen csatlakozhat hálózatokhoz és eszközökhöz a WLAN-4, a Bluetooth®- az USB- és a HDMI-csatlakozók révén.
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HP Pro Curved All-in-One asztali számítógép
Műszaki jellemzők táblázata

Helyigény

All-in-one

Elérhető operációs rendszer

Windows 10 Pro 641

Elérhető processzorok

Intel® Core™ i7-6700T Intel HD Graphics 530 grafikus vezérlővel (2,8 GHz, Intel Turbo Boost technológiával akár 3,6 GHz, 8 MB gyorsítótár, 4 mag)

2

Lapkakészlet

Intel® H170

Legnagyobb memória

Legfeljebb 8 GB DDR4-2133 SDRAM
Standard memória – feljegyzés: Akár 2133 MT/s átviteli sebesség.

Memória bővítőhelyek

2 SODIMM

Belső tárolókapacitás

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

Képernyő

86,36 cm-es (34 hüvelykes) képátlójú, rendkívül széles látószögű WQHD felbontású kijelző 21:9 képaránnyal és sRGB színpanellel (3400 x 1440)

Elérhető grafikus kártya

Integrált: Intel® HD Graphics 5305
Különálló: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 GB dedikált DDR5)5
(A processzorba integrált Intel® HD grafikus vezérlő)

Hangeszközök

Bang and Olufsen hangrendszer. Hat hangszóróból álló sztereó hangrendszer. Audio TI Smart Amp

Kommunikáció

LAN: Integrált 10/100/1000 GbE hálózati csatlakozó
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 Bluetooth®-kapcsolattal4

Portok és csatlakozók

Elöl/alul: 1 kombinált audiocsatlakozó (mikrofonbemenet/hangszórókimenet); 2 USB 3.0 (1 töltéshez); HP 3 az 1-ben memóriakártya-olvasó
Hátul: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 HDMI-bemenet; 1 HDMI-kimenet; 1 RJ-45

Bemeneti eszköz

Vezeték nélküli, kis profilú prémium billentyűzet hangerő-szabályozóval és optikai egérrel

Webkamera

Intel® RealSense™ 3D kamera (1920 x 1080, 2 MP-es) két beépített mikrofonnal. Infravörös kamera (640 x 480).

Adatvédelem kezelése

Trusted Platform Module (TPM) 2.0; HP UltraSlim kábelzár (opcionális)

Áramellátás

180 W-os tápegység (külső)

Méretek

929 x 168,5 x 466,5 mm

Súly

13,5 kg
(A tömeg a konfigurációtól függ)

Energiahatékonysági
megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkező és EPEAT® Gold besorolású konfigurációk érhetők el6

Garancia

1 éves (1-1-1) korlátozott jótállás és szervizszolgáltatás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a helyszíni javítás. A használati feltételek
országonként eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.
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Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelt)
HP külső USB DVDRW
meghajtó

A HP külső USB DVD/RW meghajtót a számítógép bármelyik szabad USB-portjához1 csatlakoztatva azonnal hozzáférést
kap az optikai hordozók írásához és olvasásához.

HP Ultraslim kulcsos
kábelzár

Intézkedjen gyorsan és egyszerűen a HP Ultrabook™ vagy noteszgép biztonságáról a HP Ultraslim kulcsos kábelzárral.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

Termékszám: F2B56AA

Termékszám: H4D73AA
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Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek
1Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat és/vagy szoftvert

igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ: http://www.microsoft.com.
2A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások
munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti.
3A HP Care Services szolgáltatásai opcionálisak. A HP Care Services szolgáltatások szintje és válaszideje a földrajzi helytől függően változhat. A szolgáltatás nyújtása a hardver megvásárlásának napján kezdődik. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások lehetnek
érvényesek. További részletek: www.hp.com/go/cpc. A HP szolgáltatásokra a vonatkozó HP felhasználási feltételek érvényesek, amelyekről a vásárláskor kap tájékoztatást az ügyfél. Emellett az ügyfélnek lehetnek a helyi jogszabályok által meghatározott jogai,
amelyeket semmilyen módon nem befolyásolnak sem a szolgáltatásra vonatkozó HP felhasználási feltételek, sem az adott HP-termékhez kapott HP korlátozott jótállás.
4A WLAN-kapcsolathoz vezeték nélküli hozzáférési pont és internetszolgáltatás szükséges. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat
1Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy

BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információk: http://www.microsoft.com.
2A többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az órajel-frekvencia az alkalmazások
munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel növekvő számozása nem a növekvő teljesítményt jelenti.
3Tárolómeghajtók esetében 1 GB = 1 milliárd bájt. 1 TB = 1 billió bájt. A formázás utáni tényleges kapacitás ennél kisebb. A rendszer-helyreállítási szoftver számára Windows 7 rendszer esetén legfeljebb 16 GB, Windows 8.1 és Windows 10 rendszer esetén
legfeljebb 36 GB rendszertárhely van lefoglalva a merevlemezen.
4A vezeték nélküli kártya az alapfelszereltség részét képezi. A nyilvános vezeték nélküli hozzáférési pontok elérhetősége korlátozott. A 802.11ac WLAN műszaki jellemzői csak tervek, és nem tekinthetők véglegesnek. Ha a végleges műszaki jellemzők eltérnek a
tervektől, az befolyásolhatja az asztali számítógép és a többi 802.11ac WLAN-eszköz közötti kommunikációt.
5 A HD képminőséghez HD tartalom szükséges.
6EPEAT® minősítés, ha elérhető. Az EPEAT minősítés országonként eltér. A minősítés országonkénti állapota a www.epeat.net webhelyen tekinthető meg.

További tájékoztatás:
www.hp.eu/desktops
Vegye igénybe a HP pénzügyi szolgáltatásokat

Fedezze fel a havi részletfizetési lehetőségeket és a technológiafrissítési előfizetéseket, amelyek nagyobb rugalmasságot nyújtanak az informatikai célkitűzések eléréséhez. További
információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket
www.hp.com/go/getupdated
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