Karta produktu

Komputer biurkowy HP ENVY Pro Curved All-in-One
Wszechstronny komputer zintegrowany z monitorem dla firm
Połączenie stylu i użyteczności w
komputerze dla firm HP ENVY Pro
Curved All-in-One. Połączenie
potężnej mocy obliczeniowej z
realistycznym dźwiękiem i obrazem to
zalety tego inspirującego i
zachwycającego komputera z
zakrzywionym ekranem
panoramicznym o przekątnej 86,34
cm (34″) – prawdziwego cudu techniki.

● Windows 10 Pro1
● Zakrzywiony monitor o przekątnej ekranu
86,34 cm (34″)

Zachwycający wizualnie zakrzywiony monitor o przekątnej ekranu 86,34 cm (34″)
● Przenieś swoją firmę na wyższy poziom z tym komputerem wyposażonym w zakrzywiony, panoramiczny monitor z certyfikatem
kolorów Technicolor. Zakrzywiony panel Ultra WQHD o przekątnej 86,34 cm (34″) zapewnia mnóstwo miejsca na wiele otwartych
jednocześnie aplikacji.
Charakterystyczna konstrukcja
● Zanurz się w niesamowitym dźwięku i obrazie pięknie wykończonego wszechstronnego urządzenia, które przyciąga wzrok
swoim wyglądem zainspirowanym nowoczesnymi liniami i zakrzywieniami. Konstrukcja imponująca pod każdym względem.
Doskonała wielozadaniowość
● Wydajny procesor Intel® Core™ i7 6. generacji2, karta graficzna NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A, napęd HP Turbo Drive oraz pamięć
DDR4 dają sobie radę z obciążeniem i umożliwiają realizację wielu zadań przez cały dzień z wieloma aplikacjami pracującymi
jednocześnie.
Nowoczesność w miejscu pracy
● Niezawodność klasy biznesowej, pomoc techniczna w miejscu instalacji3 i zabezpieczenia takie jak TPM, uwierzytelnianie
biometryczne i Windows 10 Pro1 sprawiają, że komputer HP ENVY Pro Curved zintegrowany z monitorem jest dobrym wyborem
biznesowym.
Obejmuje
● Wydajność pracy w każdej sytuacji. Windows 10 Pro1 i zaawansowane funkcje zabezpieczeń, konferencji i łączności firmy HP
zapewniające całodzienną wygodną pracę na komputerze HP ENVY Pro All-in-one z monitorem o przekątnej 34 cali.
● Zwiększ pojemność i wydajność za pomocą potężnych napędów HP Turbo Drive, które obsługują rosnące i coraz bardziej złożone
obciążenia.
● Współpracuj z innymi dzięki pakietowi funkcji do obsługi realistycznego dźwięku i obrazu.
● Zaawansowane przetwarzanie dźwięku dzięki systemowi Bang & Olufsen, trzy głośniki skierowane w lewo i trzy skierowane w
prawo zapewniają lepszy dźwięk. Rezultatem jest doskonały, całkowicie realistyczny dźwięk.
● Monitor komputera HP ENVY Pro Curved All-in-One z certyfikatem kolorów Technicolor zapewnia dokładne odwzorowanie
kolorów, dzięki czemu filmy, obrazy i strony internetowe są wyświetlane w sposób zgodny z zamierzeniami ich twórców.
● Użyj kamery internetowej Intel® RealSense 3D z funkcją Windows Hello do rozpoznawania twarzy zamiast wprowadzania hasła.
● Wbudowany moduł Trusted Platform Module (TPM) 2.0 oferuje funkcję obsługi szyfrowania sprzętowego, pomagając
zabezpieczyć dane, wiadomości e-mail i tożsamość użytkowników.
● Łatwe podłączanie się do sieci i urządzeń za pomocą połączeń WLAN4, Bluetooth® USB i HDMI.

Karta produktu

Komputer biurkowy HP ENVY Pro Curved All-in-One
Tabela specyfikacji

Obudowa

Zintegrowany komputer biurkowy

Dostępny system operacyjny

Windows 10 Pro 641

Dostępne procesory

Procesor Intel® Core™ i7-6700T z kartą graficzną Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, maks. 3,6 GHz z technologią Intel Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)

Zestaw układów

Intel® H170

2

Maksymalna wielkość pamięci Maksymalnie 8 GB pamięci DDR4-2133 SDRAM

Informacje o standardowej pamięci: Prędkość transmisji do 2133 MT/s.

Gniazda pamięci

2 gniazda SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

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

Wyświetlacz

Ultrapanoramiczny monitor WQHD o przekątnej ekranu 86,36 cm (34″), ze współczynnikiem proporcji 21:9 i kolorowym panelem sRGB (3400 × 1440)

Dostępna karta graficzna

Zintegrowany: Intel® HD Graphics 5305
Dedykowane: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 GB dedykowanej pamięci DDR5)5
(Karta graficzna Intel® HD Graphics zintegrowana z procesorem)

Karta dźwiękowa

System dźwięku Bang & Olufsen. System dźwięku stereo z 6 głośnikami. Wzmacniacz TI Smart

Komunikacja

Sieć LAN: Zintegrowana łączność sieciowa 10/100/1000 GbE
WLAN: Karta sieciowa HP 802.11b/g/n/ac M.2 z modułem Bluetooth®4

Porty i złącza

Przód/dół: 1 gniazdo audio combo (wejście mikrofonowe / wyjście głośnika); 2 porty USB 3.0 (1 z funkcją ładowania); Czytnik kart HP „3 w 1”
Tył: 2 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 wejście HDMI; 1 wyjście HDMI; 1 port RJ-45

Urządzenie wejściowe

Bezprzewodowa klawiatura wyspowa Premium z regulacją głośności i myszą optyczną

Kamera internetowa

Kamera Intel® RealSense™ 3D (1920 × 1080, 2 MP) z wbudowanymi dwoma mikrofonami. Kamera na podczerwień (640 × 480).

Zarządzanie
bezpieczeństwem

Moduł Trusted Platform Module (TPM) 2.0; blokada kablowa HP UltraSlim (opcjonalnie)

Zasilanie

Zasilacz pr. zm. 180 W (zewnętrzny)

Wymiary

929 × 168,5 × 466,5 mm

Waga

13,5 kg
(Masa zależy od konfiguracji)

Spełniane normy w zakresie
sprawności energetycznej

Dostępne są konfiguracje z certyfikatami ENERGY STAR® i EPEAT® Gold6

Gwarancja

Roczna (1-1-1), ograniczona gwarancja i oferta serwisowa obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.
Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
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Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)
Zewnętrzny napęd DVDRW
USB HP

Zewnętrzny napęd DVD/RW USB firmy HP można podłączyć do dowolnego dostępnego portu USB komputera1, aby
natychmiast uzyskać dostęp do funkcji odczytu/zapisu na nośnikach optycznych.

Blokada linkowa HP
Ultraslim z kluczem

Zabezpiecz swój komputer HP Ultrabook™ lub laptop szybko i łatwo za pomocą blokady linkowej HP Ultraslim z kluczem.

Oznaczenie produktu: F2B56AA

Oznaczenie produktu: H4D73AA

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/hpoptions
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Przypisy dotyczące wiadomości
1 Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania. System Windows 10 jest

aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Patrz www.microsoft.com.
2 Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz
konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
3 Usługi HP Care są opcjonalne. Poziomy usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/cpc. Usługi HP podlegają stosownym warunkom świadczenia usług HP przekazanym lub wskazanym klientowi w chwili zakupu. Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa ustawowe, zgodnie z
właściwymi przepisami lokalnymi, a warunki i postanowienia świadczenia usług HP lub gwarancja ograniczona HP dołączone do produktu HP w żaden sposób nie wpływają na takie prawa.
4 Punkt dostępu bezprzewodowego WLAN i usługi internetowe – sprzedawane oddzielnie. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona.

Dane techniczne zastrzeżenia
1 Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System

Windows 10 jest automatycznie aktualizowany. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do Internetu lub spełnienia innych warunków w miarę upływu czasu. Patrz www.microsoft.com.
2 Technologia wielordzeniowa została stworzona, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz
konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności.
3 W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Na potrzeby oprogramowania do przywracania systemu zarezerwowano maks. 16 GB (Windows 7) lub maks. 36
GB miejsca (Windows 8.1 i 10) na dysku systemowym.
4 Karta sieci bezprzewodowej jest wyposażeniem standardowym w tym urządzeniu. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Specyfikacje standardu WLAN 802.11ac mają charakter próbny i nie są ostateczne. W przypadku
różnic ostatecznych specyfikacji w porównaniu do specyfikacji próbnych możliwości połączenia komputera stacjonarnego z innymi urządzeniami 802.11ac WLAN mogą się różnić.
5 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
6 Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem
www.hp.eu/desktops
Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie
hp.com/go/hpfs.

Zapisz się na aktualizacji
www.hp.com/go/getupdated
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