Podatkovni list

Večnamenski namizni računalnik HP ENVY Pro z
ukrivljenim zaslonom
Vsestranski večnamenski poslovni računalnik
Večnamenski poslovni računalnik z
ukrivljenim zaslonom HP ENVY Pro
združuje slog in vsebino. Ta ogromen
in navdihujoč računalnik s širokim
ukrivljenim zaslonom z diagonalo
86,34 cm (34 palcev) združuje izjemno
računalniško moč in odlično
avdio-vizualno izkušnjo, na katero ste
čakali, in je pravi tehnični čudež.

● Windows 10 Pro1
● Ukrivljeni zaslon z diagonalo 86,34 cm (34
palcev)

Osupljivo oblikovan ukrivljeni zaslon z diagonalo 86,34 cm (34 palcev)
● S tem večnamenskim računalnikom s širokim ukrivljenim zaslonom, ki ima potrdilo Technicolor Color, dvignite svoje podjetje na
novo raven. Ukrivljeni zaslon sRGB Ultra WQHD z diagonalo 86,34 cm (34 palcev) zagotavlja dovolj prostora, da imate odprtih in
vidnih več aplikacij.
Ikona oblikovanja
● Prepustite se izvrstni zvočni in vizualni izkušnji tega čudovito izdelanega večnamenskega računalnika z ukrivljenim zaslonom in
izjemnim oblikovanjem, ki ga navdihujejo linije in krivulje moderne umetnosti. Izjemen je v vseh pogledih.
Odlična naprava za večopravilnost
● Obremenitev upravljajo zmogljiv procesor Intel® Core™ i7 šeste generacije2, grafična kartica NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A,
pogon HP Turbo Drive in pomnilnik DDR4, zato lahko s funkcijo večopravilnosti sočasno uporabljate več aplikacij.
Vrhunski računalnik za vaše delovno mesto
● Večnamenski računalnik HP ENVY Pro z ukrivljenim zaslonom je z zanesljivostjo poslovnega razreda, podporo na vaši lokaciji 3 in
varnostnimi funkcijami, kot so TPM, biometrično preverjanje pristnosti in Windows 10 Pro1, pametna poslovna odločitev.
Posebnosti
● Zagotovite si storilnost v vseh situacijah. Windows 10 Pro1 in zmogljive varnostne funkcije ter funkcije za sodelovanje in
povezovanje, ki jih ponuja HP, vam pomagajo kar najbolj izkoristiti dan z računalnikom HP ENVY Pro Curved AiO s 34-palčnim
zaslonom.
● Z zmogljivim pogonom HP Turbo Drive, ki obravnava rastoče in kompleksne delovne obremenitve, povečajte shrambo in
zmogljivost.
● Sodelujte s sodelavci z zbirko zvočnih in vizualnih funkcij, ki vas bodo prevzele.
● Napredna obdelava zvoka Bang & Olufsen, trije zvočniki na levi strani in trije zvočniki na desni strani izboljšujejo zvok. Rezultat je
prefinjena zvočna izkušnja, ki vas bo prevzela.
● Večnamenski računalnik HP ENVY Pro z ukrivljenim zaslonom in potrdilom Technicolor Color zagotavlja resnično barvno
natančnost, zato bodo videoposnetki, slike in spletna vsebina odlične kakovosti, ravno takšni, kot so jih želeli predstaviti njihovi
ustvarjalci.
● Namesto gesla uporabite spletno kamero Intel® RealSense 3D s funkcijo Windows Hello za prepoznavanje obraza.
● Vgrajeni varnostni čip TPM 2.0 (Trusted Platform Module) zagotavlja ključe za šifriranje na osnovi strojne opreme za zaščito
podatkov, e-pošte in uporabniških poverilnic.
● Preprosto se povezujte z omrežji in napravami s povezavami WLAN4, Bluetooth® USB in HDMI.
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Tabela specifikacij

Lastnosti oblike

All-in-one

Razpoložljiv operacijski
sistem

Windows 10 Pro 641

Razpoložljivi procesorji2

Procesor Intel® Core™ i7-6700T z grafično kartico Intel HD 530 (2,8 GHz, s tehnologijo Intel Turbo Boost tudi do 3,6 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra)

Nabor vezij

Intel® H170

Največja velikost pomnilnika

Največ 8 GB DDR4-2133 SDRAM
Opomba o standardnem pomnilniku: Hitrosti prenosa podatkov do 2133 MT/s.

Pomnilniške reže

2 SODIMM

Notranji pomnilnik

Največ 256 GB Pogon HP Turbo SSD (M.2 PCIe)3

Prikaz

Izjemno širok zaslon WQHD z diagonalo 86,36 cm (34 palcev), razmerjem stranic 21 : 9 in barvno ploščo sRGB (3400 x 1440)

Razpoložljiva grafika

Vgrajen: Grafična kartica Intel® HD 5305
Ločeno: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 GB namenskega pomnilnika DDR5)5
(Grafična kartica Intel® HD, vgrajena v procesorju)

Zvočna kartica

Zvok Bang and Olufsen. Stereo zvočni sistem s šestimi zvočniki. Audio TI Smart Amp

Komunikacije

LAN: Vgrajena omrežna povezava 10/100/1000 GbE
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 s funkcijo Bluetooth®4

Vrata in priključki

Spredaj/spodaj: 1 kombinirani priključek za zvok (vhod za mikrofon/izhod za zvočnik); 2 priključka USB 3.0 (1 za polnjenje); HP-jev bralnik medijskih kartic, ki združuje tri funkcije v eni
Zadaj: 2 priključka USB 2.0, 2 priključka USB 3.0, 1 vhod HDMI; 1 izhod HDMI; 1 priključek RJ-45

Vhodna naprava

Vrhunska brezžična tipkovnica z ločenimi tipkami in upravljanjem glasnosti ter optično miško

Spletna kamera

Tridimenzionalna kamera Intel® RealSense™ (1920 x 1080, 2 milijona slikovnih točk) z dvema vgrajenima mikrofonoma. Infrardeča kamera (640 x 480).

Upravljanje varnosti

Trusted Platform Module (TPM) 2.0; ključavnica kabla HP UltraSlim (dodatna)

Napajanje

180-vatni napajalnik za izmenični tok (zunanji)

Mere

929 x 168,5 x 466,5 mm

Teža

13,5 kg
(Teža je odvisna od konfiguracije)

Ustreznost za električno
učinkovitost

Potrdilo ENERGY STAR® in razpoložljive konfiguracije, registrirane pri EPEAT®6

Garancija

Ponudba z enoletno (1-1-1) omejeno garancijo in servisom vključuje enoletno obdobje zamenjave delov, servisnih del ter popravil na mestu uporabe. Pogoji in določila se razlikujejo
glede na državo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.
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Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)
Zunanji pogon HP USB
DVDRW

Povežite HP External USB DVD/RW v katera koli vrata USB na računalniku1 za takojšen bralni/zapisovalni dostop do
optičnega medija.

Ključavnica HP Ultraslim
Keyed Cable

Hitro in enostavno zaščitite svoj računalnik HP Ultrabook™ ali prenosnik s ključavnico za kabel HP Ultraslim Keyed Cable
Lock

Več informacij na
www.hp.eu/hpoptions

Številka izdelka: F2B56AA

Številka izdelka: H4D73AA
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Opombe k sporočilom
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Sistemi bodo morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo, gonilnike in/ali programsko opremo, da bodo lahko v popolnosti izkoriščali funkcije sistemov

Windows. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto
http://www.microsoft.com.
2 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne in programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Storitve HP Care so izbirne. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care se lahko razlikujejo glede na geografsko lokacijo. Storitev lahko začnete uporabljati na dan nakupa strojne opreme. V veljavi so določene omejitve. Za podrobnosti pojdite na spletno
mesto www.hp.com/go/cpc. Za storitve HP veljajo HP-jevi ustrezni storitveni pogoji in določbe, s katerimi se stranka seznani ob nakupu. V skladu z veljavno lokalno zakonodajo lahko stranki pripadajo tudi dodatne zakonske pravice, na katere HP-jevi storitveni
pogoji in določbe ali HP-jeva omejena garancija, ki velja za izdelek HP, nimajo nobenega vpliva.
4 Omrežje WLAN zahteva brezžično dostopno točko ter internetno storitev, kar je na voljo posebej. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena.

Tehnične specifikacije zanikanja
1 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov,

programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve.
Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
2 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in
konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
3 Za pomnilniške pogone je 1 GB = 1 milijarda bajtov. TB = 1 bilijon bajtov. Dejanska formatirana kapaciteta je manjša. Za programsko opremo za obnovitev sistema je rezerviranega do 16 GB (Windows 7) in do 36 GB (Windows 8.1 in 10) prostora na sistemskem
disku.
4 Brezžična kartica v tem izdelku je standardna. Razpoložljivost javnih brezžičnih dostopnih točk je omejena. Specifikacije za WLAN 802.11ac so samo osnutek in niso končne. Če se končne specifikacije razlikujejo od osnutka, to lahko vpliva na zmožnost
komunikacije tega namiznega računalnika z drugimi napravami WLAN 802.11ac.
5 Za ogled slik HD potrebujete vsebino HD.
6 Vpisano v register EPEAT®, kjer je na voljo. Registriranje z ocenami EPEAT se razlikuje glede na državo. Za stanje registriranja po posameznih državah obiščite spletno mesto www.epeat.net.

Več informacij na
www.hp.eu/desktops
Začnite uporabljati HP-jeve finančne storitve

Raziščite možnosti mesečnega plačevanja in načrtov za osveževanje tehnologije, ki vam lahko zagotovijo večjo prilagodljivost pri izpolnjevanju ciljev IT. Več informacij na
www.hp.com/go/hpfs.

Prijavite se za posodobitve
www.hp.com/go/getupdated
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izdelke in storitve so opisane v posebnih garancijskih izjavah, ki so priložene izdelkom in storitvam. Vsebine iz tega dokumenta si ne razlagajte kot dodatno
garancijo. HP ne odgovarja za tehnične ali založniške napake ali izpuščeno vsebino.
ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta registrirani blagovni znamki v lasti ameriške agencije za varovanje okolja. Bluetooth je blagovna znamka svojega
lastnika, ki jo podjetje Hewlett-Packard uporablja na podlagi licence. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. Vse
pravice pridržane. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.
4AA6-3510SLE, marec 2016

