Datasheet

HP ENVY Pro Curved All-in-One desktop pc
De echt complete All-in-One voor bedrijven
Stijl en inhoud gaan samen in de HP
ENVY Pro Curved All-in-One Business
pc. De enorme computerkracht en
fantastische kijk- en luisterervaring
komen samen in dit inspirerende
technische huzarenstukje: het 34-inch
(86,34-cm) diagonale gebogen
breedbeeldscherm.

● Windows 10 Pro1
● 34-inch (86,34-cm) diagonaal gebogen
scherm

Schitterend 34-inch (86,34-cm) diagonaal gebogen scherm
● Geef uw bedrijf een nieuwe impuls met deze sensationele, Technicolor Color-gecertificeerde AiO met gebogen
breedbeeldscherm. Het Ultra WQHD 34-inch (86,34-cm) diagonale, gebogen sRGB-scherm biedt alle ruimte die u nodig hebt om
meerdere applicaties open en zichtbaar te houden.
Topdesign
● Beleef een prachtige luister- en kijkervaring met deze fraai ogende gebogen All-in-One met zijn opvallende design, dat
geïnspireerd is op de lijnen en rondingen van The Modern Movement. Hoe je het ook bekijkt, hij is geweldig.
Uitstekende multitasker
● Een krachtige 6e-generatie Intel® Core™ i7-processor2, NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A Graphics, een HP Turbo Drive en
DDR4-geheugen garanderen dat u de hele dag kunt multitasken met verschillende applicaties tegelijk.
Grensverleggend voor uw werkplek
● Dankzij de onsite support3, betrouwbaarheid en beveiligingskenmerken als TPM, biometrische authenticatie en Windows 10 Pro1
is de aanschaf van de HP ENVY Pro Curved All-in-One een slimme zakelijke beslissing.
Pluspunten
● Werk onder alle omstandigheden productief. Windows 10 Pro1 en krachtige beveiligings-, samenwerkings- en aansluitopties van
HP helpen u de hele dag topprestaties te leveren op de 34-inch diagonale HP ENVY Pro Curved AiO.
● Vergroot uw opslagcapaciteit en verbeter de performance met de krachtige HP Turbo Drive om uw groeiende en complexe
workloads te ondersteunen.
● Werk samen met collega's dankzij een reeks uitzonderlijke audio- en videokenmerken.
● Een geavanceerd audiosysteem van Audio by Bang & Olufsen met drie naar links en drie naar rechts gerichte luidsprekers zorgt
voor een schitterend geluid. Het resultaat is een uiterst verfijnde luisterervaring.
● De Technicolor Color-gecertificeerde HP ENVY Pro Curved AiO produceert accurate kleuren zodat u hoogwaardige video,
afbeeldingen en webcontent ziet zoals ze bedoeld zijn.
● Gebruik de Intel® RealSense 3D-webcam met Windows Hello voor gezichtsherkenning, zodat u geen wachtwoord hoeft in te
voeren.
● De geïntegreerde Trusted Platform Module (TPM) 2.0 biedt hardwaregebaseerde encryptiesleutels om uw data, e-mail en
gebruikersgegevens te beveiligen.
● Gemakkelijk aan te sluiten op netwerken en apparaten via WLAN-4, Bluetooth®-, USB- en HDMI-aansluitingen.
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Specificatietabel

Model

All-in-one

Beschikbaar
besturingssysteem

Windows 10 Pro 641

Beschikbare processors2

Intel® Core™ i7-6700T met Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, tot 3,6 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 8 MB cache, 4 cores)

Chipset

Intel® H170

Maximum geheugen

Tot 8 GB DDR4-2133 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheden tot 2133 MT/sec.

Geheugenslots

2 SODIMM

Interne opslag

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

Scherm

34 inch (86,36-cm) diagonaal ultra-breed WQHD-scherm met 21:9 aspectratio en sRGB-kleurenscherm (3400 x 1440)

Beschikbare grafische
oplossingen

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 5305
Discrete: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 GB DDR5 gereserveerd)5
(Intel® HD Graphics geïntegreerd op processor)

Audio

Audio van Bang & Olufsen. Stereo geluidssysteem met zes luidsprekers. Audio TI Smart Amp

Communicatie

LAN: Geïntegreerde 10/100/1000-GbE netwerkinterface
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 met Bluetooth®4

Poorten en connectoren

Voor/onder: 1 combo-audioconnector (microfooningang/luidsprekeruitgang); 2 USB 3.0 (1 oplaadpoort); HP 3-in-1 mediakaartlezer
Achter: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 HDMI-ingang; 1 HDMI-uitgang; 1 RJ-45

Invoerapparaat

Premium draadloos chicletstijl toetsenbord met volumeregeling en optische muis

Webcam

Intel® RealSense™ 3D-camera (1920 x 1080, 2 MP) met twee ingebouwde microfoons. Infraroodcamera (640 x 480).

Beveiligingsbeheer

Trusted Platform Module (TPM) 2.0; HP UltraSlim kabelslot (optioneel)

Voeding

180-Watt netadapter (extern)

Afmetingen

929 x 168,5 x 466,5 mm

Gewicht

13,5 kg
(Het gewicht is afhankelijk van de configuratie)

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerde en EPEAT® Gold-configuraties beschikbaar6

Garantie

1 jaar (1-1-1) garantie en service omvatten 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en onsite reparatie. Voorwaarden variëren per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van
toepassing.
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
HP externe USB dvdrw drive

Sluit de HP externe USB dvd/rw aan op een vrije USB-poort op uw pc1 om optische media direct te lezen en te
beschrijven.

Bestelnr.: F2B56AA

HP Ultraslim kabelslot met
sleutel

Meer informatie op
www.hp.eu/hpoptions

Zet uw HP Ultrabook™ of laptop snel en gemakkelijk vast met het HP Ultraslim kabelslot met sleutel.

Bestelnr.: H4D73AA
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardwareupgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch

bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
3 HP Care Services zijn als optie verkrijgbaar. Serviceniveaus en responstijden voor HP Care Services variëren afhankelijk van de locatie. De service gaat in op de datum van aanschaf van de hardware. Er gelden bepaalde voorwaarden en beperkingen. Kijk voor meer
informatie op www.hp.com/go/cpc. Voor HP services gelden de van toepassing zijnde HP Terms and Conditions of Service, die bij aankoop aan de klant worden verstrekt of getoond. Mogelijk heeft de klant volgens de geldende lokale wetgeving nog andere rechten.
De HP Terms and Conditions of Service en de HP garantie op uw HP product maken geen inbreuk op deze wettelijk vastgelegde rechten.
4 Voor WLAN zijn een apart aan te schaffen wireless access point en internetabonnement nodig. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10

wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en
uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
3 Bij opslagschijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 16 GB (voor Windows 7) en tot 36 GB (voor Windows 8.1 en 10) van de systeemschijf is gereserveerd voor de systeemherstelsoftware.
4 Draadloze kaart is standaard op dit product. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit
gevolgen hebben voor de communicatie van de desktop pc met andere 802.11ac WLAN-apparaten.
5 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
6 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.

Meer informatie op
www.hp.eu/desktops
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing
zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden
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