Záznamový list

Stolný počítač HP ENVY Pro All-in-One so
zakriveným displejom
Všestranný firemný počítač All-in-One
Firemný počítač HP ENVY Pro
All-in-One so zakriveným displejom je
stelesnením štýlu a hmoty. Vysoký
počítačový výkon a pôsobivý zvuk –
tento úžasne inšpiratívny a pútavý
klenot so zakriveným širokouhlým
displejom s uhlopriečkou 86,34 cm
(34") vám prináša vizuálne zážitky, na
ktoré ste čakali.

● Windows 10 Pro1
● Zakrivený displej s uhlopriečkou 86,34 cm
(34")

Vizuálne pôsobivý zakrivený displej s uhlopriečkou 86,34 cm (34")
● Zvýšte úroveň svojho podnikania s počítačom AiO so širokouhlou zakrivenou obrazovkou s certifikáciou farieb Technicolor, ktorý
je v podnikateľskom prostredí hotovou senzáciou. Ultraširoký zakrivený panel WQHD s uhlopriečkou 86,34 cm (34") a farbami
sRGB poskytuje dostatok priestoru na to, aby ste mohli pracovať s viacerými aplikáciami súčasne.
Dizajnérska ikona
● Ponorte sa do úžasných audiovizuálnych zážitkov na počítači All-in-One s nádherným vyhotovením a pútavým dizajnom, ktorý je
inšpirovaný modernými krivkami a líniami. Zapôsobí z každého uhla pohľadu.
Skvelý multitasking
● Výkonný procesor Intel® Core™ i7 6. generácie2, grafika NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A, jednotka HP Turbo a pamäť DDR4
spravujú pracovné zaťaženie tak,aby ste počas celého dňa mohli pracovať s viacerými aplikáciami naraz.
To najmodernejšie pre vaše pracovisko
● Spoľahlivosť na firemnej úrovni, podpora na mieste3 a funkcie zabezpečenia, ako je napríklad modul TPM, biometrické overovanie
a systém Windows 10 Pro1, robia z počítača HP ENVY Pro All-in-One so zakrivenou obrazovkou rozumné rozhodnutie pre vaše
podnikanie.
Funkcie
● Buďte produktívni v každej situácii. Windows 10 Pro 1 a výkonné funkcie pre bezpečnosť, spoluprácu a pripojenia od spoločnosti
HP vám pomôžu zvládnuť svoj deň na 34-palcovoj obrazovke HP ENVY Pro Curved AiO.
● Rozšírte úložný priestor a zvýšte výkon pomocou výkonnej jednotky HP Turbo, ktorá zvládne vašu rastúcu a komplexnú pracovnú
náplň.
● Spolupracujte s kolegami pomocou zostavy pôsobivých zvukových a vizuálnych funkcií.
● Pokročilá technológia spracovania zvuku so zvukom od Bang & Olufsen, tri reproduktory na ľavej strane a tri reproduktory na
pravej strane zvyšujú kvalitu ozvučenia. Výsledkom je ušľachtilý zvuk a maximálne pútavé zážitky pri jeho počúvaní.
● Počítač HP ENVY Pro AiO so zakriveným displejom s certifikáciou farieb Technicolor verne reprodukuje farby, aby ste si mohli
vychutnávať vysokú kvalitu videa, obrázkov a webového obsahu presne tak, ako to ich tvorcovia zamýšľali.
● Namiesto zadávania hesla môžete používať webovú kameru Intel® RealSense 3D s aplikáciou Windows Hello na rozpoznávanie
tváre.
● Integrovaný modul Trusted Platform Module (TPM) 2.0 hardvérovo šifruje a zabezpečuje vaše údaje, e-maily a prihlasovacie
údaje.
● Jednoducho pripojte počítač k sieťam a zariadeniam pomocou pripojení WLAN4, Bluetooth®, USB a HDMI.
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Tabuľka s technickými údajmi

Vyhotovenie

Všetko-v-jednom

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 641

Dostupné procesory

Procesor Intel® Core™ i7-6700T s grafikou Intel HD Graphics 530 (2,8 GHz, až 3,6 GHz s technológiou Intel Turbo Boost, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá)

Čipová sada

Intel® H170

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 8 GB DDR4-2133 SDRAM
Poznámky k štandardnej pamäte: Rýchlosť prenosu dát až 2 133 MT/s.

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

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

Obrazovka

Ultraširoký displej WQHD s uhlopriečkou 86,36 cm (34"), pomerom strán 21 : 9 a panelom s farbami sRGB (3400 x 1440)

Dostupná grafická karta

Integrovaný: Intel® HD Graphics 5305
Diskrétne: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 GB vyhradenej pamäte DDR5)5
(Grafická karta Intel® HD integrovaná do procesora)

Zvuk

Zvuk od Bang & Olufsen. Stereofónny zvukový systém so šiestimi reproduktormi. Audio TI Smart Amp

Možnosti komunikácie

LAN: integrované sieťové pripojenie 10/100/1000 GbE;
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 s rozhraním Bluetooth®4

Porty a konektory

Predná/spodná strana: 1 kombinovaný zvukový konektor (vstup mikrofónu/výstup reproduktora); 2 porty USB 3.0 (1 nabíjací); Čítačka mediálnych kariet HP 3 v 1
Vzadu: 2 porty USB 2.0; 2 porty USB 3.0; 1 vstup HDMI; 1 výstup HDMI; 1 port RJ-45

Vstupná jednotka

Prémiová bezdrôtová klávesnica štýlu chicklet s ovládaním hlasitosti a optická myš

Webová kamera

Kamera Intel® RealSense™ 3D (1920 x 1080, 2 Mpx) s integrovanými duálnymi mikrofónmi. Infračervená kamera (640 x 480).

Správa zabezpečenia

Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Lankový zámok HP UltraSlim (voliteľný)

Napájanie

180 W sieťový adaptér (externý)

Rozmery

929 x 168,5 x 466,5 mm

Hmotnosť

13,5 kg
(Hmotnosť závisí od konfigurácie)

2

Zhoda s normami energetickej K dispozícii sú konfigurácie s certifikáciou ENERGY STAR® a EPEAT® Gold6
efektívnosti
Záruka

V rámci tejto 1-ročnej (1-1-1) obmedzenej záruky a ponuky služieb je k dispozícii výmena súčiastok, práca a opravy priamo u zákazníka počas 1 roka. Podmienky sa v jednotlivých
krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Externá mechanika DVDRW s
rozhraním USB

Pripojte externú jednotku HP USB DVD/RW ku ktorémukoľvek dostupnému portu USB na PC1 a získajte okamžitý prístup
na čítanie a zápis optického média.

Ultratenký lankový zámok
HP

Zabezpečte svoj laptop HP Ultrabook™ alebo iný prenosný počítač rýchlo a jednoducho pomocou ultratenkého lankového
zámku HP.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Číslo produktu: F2B56AA

Číslo produktu: H4D73AA
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Poznámky v krátkych správach
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Operačný systém Windows

10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
3 Služby HP Care sú voliteľné. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa
vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym
spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.
4 WLAN vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré sa predávajú samostatne. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu

systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku
http://www.microsoft.com.
2 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného
zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Systém číselného označenia spoločnosti Intel nie je založený na miere výkonnosti.
3 V prípade úložných zariadení platí, že 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až 16 GB (Windows 7), resp. 36 GB (Windows 8.1 a 10) na systémovom disku je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
4 Bezdrôtová karta je v tomto produkte štandardom. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre pre bezdrôtovú sieť 802.11ac WLAN sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od
orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť stolného počítača komunikovať s inými zariadeniami v bezdrôtovej sieti 802.11ac.
5 Na zobrazenie obrázkov v rozlíšení HD je potrebný obsah v rozlíšení HD.
6 Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/desktops
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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