Dataark

HP ENVY Pro Curved All-in-One stasjonær PC
Altomfattende All-in-One for kontoret
Stil møter substans i kontor-PC-en HP
ENVY Pro Curved All-in-One. Datakraft
med høy ytelse og den omsluttende
audiovisuelle opplevelsen du har
ventet på slår seg sammen i denne
utrolig inspirerende og fengslende
bredformatskjermen som er et buet
teknologisk mesterstykke på 86,34
cm diagonalt (34").

● Windows 10 Pro1
● Buet skjerm på 86,34 cm diagonalt (34")

Visuelt oppsiktsvekkende buet skjerm på 86,34 cm diagonalt (34")
● Løft bedriften til et nytt nivå med denne AiO-sensasjonen for kontoret med buet Technicolor Color-sertifisert bredformatskjerm.
Det buede sRGB-panelet av typen Ultra WQHD er 86,34 cm diagonalt (34") og sørger for all den plassen du trenger for å ha flere
apper åpne og i syne.
Et designikon
● Fordyp deg i den utrolige audiovisuelle opplevelsen fra denne vakkert utformede All-in-One-maskinen med en oppsiktsvekkende
buet design som er inspirert av moderne kurver og linjer. Uansett hvordan du ser på den, vil den imponere.
Effektiv fleroppgavekjøring
● En kraftig 6. generasjon Intel® Core™ i7-prosessor2, NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A-grafikk, en HP Turbo-stasjon og DDR4-minne
letter arbeidsbyrden slik at du kan løse flere oppgaver i løpet av dagen med flere programmer som jobber samtidig.
Grensesprengende for arbeidsplassen
● Profesjonell pålitelighet, kundestøtte på stedet3 og sikkerhetsfunksjoner som TPM, biometrisk godkjenning og Windows 10 Pro1
gjør HP ENVY Pro Curved All-in-One til en smart forretningsavgjørelse.
Med
● Vær produktiv i enhver situasjon. Windows 10 Pro1 og kraftige HP-funksjoner for sikkerhet, samarbeid og tilkobling hjelper deg
takle dagen med din 34 tommers, buede HP ENVY Pro alt-i-ett-enhet.
● Få bedre lagringsplass og ytelse med den kraftige HP Turbo Drive som tar seg av dine stadig større og mer komplekse
arbeidsoppgaver.
● Samarbeid med kolleger ved å bruke en rekke omsluttende lyd- og bildefunksjoner.
● Avansert lydbehandling med lyd fra Bang & Olufsen. Tre venstrevendte og tre høyrevendte høyttalere forbedrer lyden. Resultatet
er en raffinert og omsluttende lydopplevelse.
● Den Technicolor Color-sertifiserte HP ENVY Pro Curved AiO gjengir de virkelige fargene, slik at du får oppleve video, bilder og
Internett-innhold i beste kvalitet, slik det var ment å skulle sees.
● Bruk Intel® RealSense 3D-webkameraet med Windows Hello til ansiktsgjenkjenning, i stedet for å angi et passord.
● Den innebygde Trusted Platform Module (TPM) 2.0 sørger for maskinvarebaserte krypteringsnøkler som bidrar til å sikre data,
e-post og brukerlegitimasjon.
● Koble til nettverk og enheter enkelt med WLAN4, Bluetooth®, USB og HDMI.
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HP ENVY Pro Curved All-in-One stasjonær PC
Spesifikasjonstabell

Formfaktor

All-in-one

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641

Tilgjengelige prosessorer

Intel® Core™ i7-6700T med Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, opptil 3,6 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 8 MB hurtigbuffer, 4 kjerner)

Brikkesett

Intel® H170

Maksimalt minne

Inntil 8 GB DDR4-2133 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastighet opptil 2133 MT/s.

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

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

Skjerm

Ultrabred 34-tommers WQHD-skjerm (86,36 cm diagonalt) med sideforhold på 21:9 og sRGB-fargepanel (3400 × 1440)

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 5305
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 GB DDR5 dedikert)5
(Intel® HD Graphics integrert på prosessor)

Lyd

Lyd fra Bang & Olufsen. Lydanlegg med seks stereohøyttalere. Audio TI Smart Amp

Kommunikasjon

LAN: Integrert 10/100/1000 GbE-nettverkstilkobling
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 med Bluetooth®4

Porter og kontakter

Front/bunn: 1 kombinert lydkontakt (mikrofoninngang/høyttalerutgang); 2 USB 3.0 (1 ladeport); HP 3-i-1 mediekortleser
Bakside: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 HDMI inn; 1 HDMI ut; 1 RJ-45

Inndataenhet

Førsteklasses trådløst chiclet-tastatur med volumkontroll og optisk mus

Webcam

Intel® RealSense™ 3D-kamera (1920 × 1080, 2 MP) med to integrerte mikrofoner. Infrarødt kamera (640 × 480).

Sikkerhetsadministrasjon

Trusted Platform Module (TPM) 2.0, HP UltraSlim vaierlås (tillegg)

Strøm

180 W strømadapter (ekstern)

Mål

929 × 168,5 × 466,5 mm

Vekt

13,5 kg
(Vekt avhenger av konfigurasjon)

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT® Gold-konfigurasjoner tilgjengelig6

Garanti

1-årig (1-1-1) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 1 år med deler, arbeid og reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og
utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP ekstern USB
DVDRW-stasjon

Koble HP ekstern USB DVD/RW-stasjonen til en ledig USB-port på PCen1 for å få umiddelbar lese-/skrivetilgang til optisk
medier.

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H4D73AA
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Fotnoter
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve at du oppgraderer og/eller kjøper maskinvare, drivere og/eller programvare separat for å utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres

automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen av maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 HP Care Services er valgfrie. Tjenestenivåer og svartider for HP Care Services kan variere, avhengig av geografisk sted. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Tjenestene er underlagt begrensninger. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon.
HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike
rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.
4 WLAN krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste, selges separat. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkonstninger ved Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan finnes nødvendig over tid på grunn av oppdateringene. Se http://www.microsoft.com.
2 Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare vil kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens vil variere, avhengig av programmets arbeidsbelastning og
konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels valg av nummer er ikke et mål på høyere ytelse.
3 For lagringsstasjoner, GB = 1 milliard byte. 1 TB = 1 billion byte. Den reelle kapasiteten etter formatering er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 36 GB (for Windows 8.1 og 10) av systemdiskplassen er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
4 Trådløskort er standard på dette produktet. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset. Spesifikasjonene for 802.11ac WLAN er utkastspesifikasjoner og ikke endelige. Hvis de endelige spesifikasjonene er forskjellig fra
utkastspesifikasjonene, kan det påvirke denne stasjonære PC-ens mulighet til å kommunisere med andre 802.11ac WLAN-enheter.
5 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
6 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

Lær mer på
www.hp.eu/desktops
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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