Folha de Dados

PC Desktop All-in-One HP ENVY Pro curvo
O All-in-One empresarial rico em funcionalidades
O estilo alia-se ao desempenho no PC
All-in-One HP ENVY Pro curvo de
classe empresarial. A potência de
computação de elevado desempenho
e a experiência audiovisual envolvente
há muito desejadas reúnem-se neste
deslumbrante e cativante ecrã
panorâmico curvo de 86,34 cm (34
pol.) na diagonal, que é uma obra de
arte da engenharia.

● Windows 10 Pro1
● Ecrã curvo de 86,34 cm (34 pol.) na
diagonal

Deslumbrante ecrã curvo de 86,34 cm (34 pol.) na diagonal
● Leve o seu negócio para um novo patamar com esta obra de arte de ecrã panorâmico curvo AiO com certificação de cores
Technicolor. O painel sRGB curvo Ultra WQHD de 86,34 cm (34 pol.) na diagonal fornece todo o espaço de que necessita para
manter várias aplicações abertas e à vista.
Um ícone de design
● Deixe-se envolver pela fantástica experiência audiovisual deste All-in-One curvo magnificamente concebido com um design
deslumbrante inspirado pelas curvas e linhas do movimento moderno. Simplesmente impressionante, de todos os ângulos.
Versátil e polivalente
● Um potente processador Intel® Core™ i7 de 6.ª geração2, uma placa gráfica NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A, uma HP Turbo Drive e
memória DDR4 gerem a carga de trabalho para que possa realizar diversas tarefas ao longo do seu dia com múltiplas aplicações
a trabalhar em simultâneo.
Inovador para o seu espaço de trabalho
● Fiabilidade de classe empresarial, suporte nas instalações3 e funcionalidades de segurança como TPM, autenticação biométrica e
Windows 10 Pro1 tornam o All-in-One HP ENVY Pro curvo numa decisão empresarial inteligente.
Características
● Seja produtivo em qualquer situação. O Windows 10 Pro1 e as poderosas funcionalidades de segurança, colaboração e
conetividade da HP ajudam-no durante o seu dia no All-in-One curvo HP ENVY Pro de 86,36 cm (34 pol.) na diagonal.
● Aumente o armazenamento e o desempenho com uma potente HP Turbo Drive, que processa as suas complexas e elevadas
cargas de trabalho.
● Colabore com colegas através de um conjunto de funcionalidades de áudio e vídeo envolventes.
● O processamento áudio avançado com áudio da Bang & Olufsen, três altifalantes virados para a esquerda e três virados para a
direita proporciona uma melhor qualidade de som. O resultado é uma experiência áudio totalmente refinada e completamente
envolvente.
● O AiO HP ENVY Pro curvo com certificação de cores Technicolor reproduz cores vivas para que consiga desfrutar de vídeos,
imagens e conteúdos Web de excelente qualidade, tal e qual como foram concebidos para serem vistos.
● Utilize a câmara Web 3D Intel® RealSense com o Windows Hello para reconhecimento facial em vez de introduzir uma
palavra-passe.
● O Trusted Platform Module (TPM) 2.0 integrado fornece chaves de encriptação baseadas em hardware para ajudar a manter em
segurança os seus dados, e-mail e credenciais de utilizador.
● Ligue-se facilmente a redes e a dispositivos com ligações WLAN4, Bluetooth®, USB e HDMI.
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Tabela de especificações

Factor de forma

All-in-one

Sistema operativo disponível Windows 10 Pro 641
Processadores disponíveis2

Intel® Core™ i7-6700T com placa gráfica Intel HD 530 (2,8 GHz, até 3,6 GHz com Intel Turbo Boost, 8 MB de cache, 4 núcleos)

Chipset

Intel® H170

Memória Máxima

Até SDRAM DDR4-2133 de 8 GB
Nota de memória padrão: Taxas de transferência de até 2133 MT/s.

Slots de memória

2 SODIMM

Armazenamento interno

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

Ecrã

Ecrã WQHD ultra amplo de 86,36 cm (34 pol.) na diagonal com proporção de 21:9 e painel a cores sRGB (3400 x 1440)

Placa gráfica disponível

Integrado: Placa gráfica Intel® HD 5305
Discreta: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (DDR5 de 2 GB dedicada)5
(Placa gráfica Intel® HD integrada no processador)

Áudio

Áudio da Bang and Olufsen. Sistema de som estéreo de seis altifalantes. Amplificador de áudio inteligente da TI

Comunicações

LAN: Ligação de rede 10/100/1000 GbE integrada
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 com Bluetooth®4

Portas e Ligações

À frente/em baixo: 1 combo de tomada de áudio (entrada de microfone/saída de altifalante); 2 USB 3.0 (1 de carregamento); leitor de cartões multimédia 3-em-1 HP
Traseiros: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 entrada HDMI; 1 saída HDMI; 1 RJ-45

Dispositivo de entrada

Teclado sem fios de excelência do tipo "chiclete" com controlo de volume e rato ótico

Webcam

Câmara 3D Intel® RealSense™ (1920 x 1080, 2 MP) com microfones duplos integrados. Câmara de infravermelhos (640 x 480).

Gestão de Segurança

Trusted Platform Module (TPM) 2.0; bloqueio do cabo HP UltraSlim (opcional)

Alimentação

Adaptador de CA de 180 W (externo)

Dimensões

929 x 168,5 x 466,5 mm

Peso

13,5 kg
(O peso depende da configuração)

Conformidade com standards Configurações com certificação ENERGY STAR® e EPEAT® Gold disponíveis6
de eficiência energética
Garantia

Oferta de garantia limitada e de serviço de 1 ano (1-1-1), incluindo 1 ano de peças, mão-de-obra e reparação no local. Os termos e as condições variam consoante o país. São
aplicáveis determinadas restrições e exclusões.
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Acessórios e serviços (não incluídos)
Unidade externa HP DVDRW
USB

Ligue o DVD/RW externo USB HP a qualquer porta USB disponível no seu PC1 para obter acesso imediato a
leitura/gravação para o seu suporte ótico.

Cadeado de cabo com
chaveta Ultraslim HP

Proteja o seu HP Ultrabook™ ou portátil com rapidez e facilmente com o Cadeado de cabo com chaveta Ultraslim HP.

Saiba mais em
www.hp.eu/hpoptions

Número de produto: F2B56AA

Número de produto: H4D73AA
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Rodapés com mensagens
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e/ou software atualizados e/ou adquiridos separadamente para tirar todo o partido da funcionalidade do

Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, uma funcionalidade que está sempre ativada. Podem ser aplicadas taxas de fornecedor de serviços de Internet e poderão existir requisitos adicionais ao longo do tempo para as atualizações. Visite
http://www.microsoft.com.
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar de acordo com a carga de trabalho da aplicação e as configurações de hardware e software. A numeração Intel não reflete uma medição de desempenho superior.
3 Os serviços HP Care são opcionais. Os níveis de serviço e tempos de resposta dos serviços HP Care podem variar dependendo da sua localização geográfica. O serviço inicia na data de aquisição do hardware. São aplicáveis restrições e limitações. Para mais
informações, visite www.hp.com/go/cpc. Os serviços HP são regidos pelos termos e condições de serviço HP aplicáveis, fornecidos ou indicados ao cliente no momento da compra. O cliente pode possuir direitos legais adicionais de acordo com as leis locais
aplicáveis e tais direitos não são afetados de forma alguma pelos termos e condições de serviço da HP ou pela garantia limitada HP fornecida com o seu produto HP.
4 A WLAN requer um ponto de acesso sem fios e serviço Internet, vendidos separadamente. A disponibilidade dos pontos públicos de acesso sem fios pode ser limitada.

Especificações técnicas renúncias
1 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores e software atualizados e/ou adquiridos separadamente ou uma atualização do BIOS para tirar todo o

partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10 é automaticamente atualizado, que está sempre ativado. Taxas de um fornecedor de serviços de Internet podem ser aplicadas e requisitos adicionais podem ser aplicados ao longo do tempo para as
atualizações. Visite http://www.microsoft.com.
2 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do
relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior.
3 Para unidades de armazenamento, GB = mil milhões de bytes. TB = 1 bilião de bytes. A capacidade formatada real é inferior. Até 16 GB (para Windows 7) e até 36 GB (para Windows 8.1 e 10) de espaço em disco estão reservados para software de recuperação do
sistema.
4 A placa sem fios é fornecida de série neste produto. Disponibilidade limitada de pontos públicos de acesso sem fios. As especificações da WLAN 802.11ac são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem diferentes das especificações
previstas, isto poderá afetar a capacidade de comunicação deste PC Desktop com outros dispositivos WLAN 802.11ac.
5 É necessário conteúdo HD para ver imagens HD.
6 Registo EPEAT®, se aplicável. O registo EPEAT varia consoante o país. Para obter informações sobre o estado do registo por país, visite www.epeat.net.

Saiba mais em
www.hp.eu/desktops
Recorra aos serviços financeiros HP

Explore opções de pagamento mensal e planos de atualização de tecnologia que podem fornecer mais flexibilidade para ajudar a cumprir os seus objetivos de TI. Mais informações em
www.hp.com/go/hpfs.

Registe-se para atualizações
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias
para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração
constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas comerciais registadas, propriedade da U.S. Environmental Protection Agency (Agência para a Proteção
Ambiental dos E.U.A.). Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são
marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e noutros países. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus
respetivos proprietários.
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