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HP ENVY Pro Kavisli All-in-One Masaüstü
Bilgisayar
Her şeyi kapsayan bir All-in-One
HP ENVY Pro Kavisli All-in-One İş
Bilgisayarı şıklık ile güçlü özellikleri bir
araya getiriyor. Yüksek performanslı
bilgi işlem gücü ve sürükleyici ses;
uzun süredir beklediğiniz görsel
deneyim, bu devasa boyutuyla ilham
veren ve sizi içine çeken bu
mühendislik harikası 86,34 cm (34")
diyagonal kavisli geniş ekranda sizi
bekliyor.

● Windows 10 Pro1
● 86,3 cm (34") diyagonal kavisli ekran

Çarpıcı bir görsellik sunan 86,34 cm (34") diyagonal kavisli ekran
● Bu Technicolor Renk Sertifikalı, kavisli geniş ekran AiO iş bilgisayarıyla işletmenizi yeni bir düzeye taşıyın. Ultra WQHD, 86,34 cm
(34") diyagonal, kavisli sRGB panel aynı anda çok sayıda uygulama açıp görüntülemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm alanı sağlar.
Bir tasarım ikonu
● Güzel olması için üretilen ve modern sanat hareketinin hatlarından ve kıvrımlarından esinlenen dikkat çekici bir tasarıma sahip
olan bu kavisli All-in-One ile kendinizi olağanüstü bir görsel işitsel bir deneyimin içinde kaybedeceksiniz. Hangi açıdan bakarsanız
bakın, kesinlikle etkileneceksiniz.
Çoklu görev uzmanı
● Güçlü 6. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci2, NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A grafik kartı, HP Turbo Drive ve DDR4 bellek sayesinde aynı
anda çalışan birden çok uygulamayla iş gününüzü çoklu görevler yaparak üstesinden gelin.
İşyeriniz için ileri teknoloji
● İş sınıfı güvenilirlik, yerinde destek3, TPM ve Biyometrik Kimlik Doğrulama gibi güvenlik özellikleri ve Windows 10 Pro1 işletim
sistemi HP ENVY Pro Kavisli All-in-One bilgisayarı akıllı bir iş kararı yapar.
Özellikler
● Her koşulda üretkenliğinizi koruyun. 34 inç diyagonal HP ENVY Pro Kavisli AiO'da bulunan Windows 10 Pro1 işletim sistemi ve
HP'nin sunduğu güçlü güvenlik, işbirliği ve bağlantı özellikleriyle gün boyunca gücünüzü koruyun.
● Büyüyen ve karmaşık iş yükleriyle başa çıkmanızı sağlayan güçlü HP Turbo Drive ile depolama ve performans kapasitenizi artırın.
● Sürükleyici ses ve görüntü özellikleri paketini kullanarak iş arkadaşlarınızla iş birliği yapın.
● Bang & Olufsen Ses Sistemi ile gelişmiş ses işleme özelliğinin yanı sıra önde ve sağda bulunan üçer adet hoparlör ses kalitesini
artırır. Sonuç tamamen temiz ve sürükleyici bir ses deneyimidir.
● Technicolor Color Onaylı HP ENVY Pro Kavisli AiO gerçek doğrulukta renkler üretir; böylece videoları, resimleri ve web içeriklerini
olması gerektiği gibi görüntüleyebilirsiniz.
● Şifre girmek yerine yüz tanıma özellikli Windows Hello çözümüne sahip olan Intel® RealSense 3D web kamerasını kullanın.
● Tümleşik Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 verilerin, e-postaları ve kullanıcı kimlik bilgilerini korumak için donanım tabanlı
şifreleme anahtarları sağlar.
● WLAN4, Bluetooth® USB ve HDMI bağlantıları sayesinde ağlara ve aygıtlara kolayca bağlanın.
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Teknik Özellikler Tablosu

Form faktörü

All-in-one

Kullanılabilir İşletim Sistemi

Windows 10 Pro 641

Kullanılabilir İşlemciler

Intel® Core™ i7-6700T ile Intel HD Grafik Kartı 530 (2,8 GHz, Intel Turbo Boost ile 3,6 GHz'e kadar, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli)

Yonga kümesi

Intel® H170

Azami Bellek

En fazla 8 GB DDR4-2133 SDRAM
Standart bellek notu: En fazla 2133 MT/sn aktarım hızları.

Bellek yuvaları

2 SODIMM

Dahili depolama

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

Ekran

21:9 en boy oranına sahip 86,36 cm (34") diyagonal ultra geniş WQHD ekran ve sRGB renkli panel (3400 x 1440)

2

Kullanılabilir Grafik İşlemciler Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 5305

Bağımsız: NVIDIA® GeForce® GTX™ 960A (2 GB DDR5 ayrı)5
(İşlemciyle tümleştirilmiş Intel® HD Grafik Kartı)

Ses

Bang & Olufsen Ses Sistemi. Altı hoparlörlü stereo ses sistemi. Audio TI Smart Amp

İletişim

LAN: Tümleşik 10/100/1000 GbE ağ bağlantısı
WLAN: HP 802.11b/g/n/ac M.2 ile Bluetooth®4

Bağlantı Noktaları ve
Konektörler

Ön/Alt: 1 birleşik ses jakı (mikrofon girişi/hoparlör çıkışı); 2 USB 3.0 (1 şarj); HP 3'ü 1 arada Ortam Kartı Okuyucusu
Arka: 2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 HDMI girişi; 1 HDMI çıkışı; 1 RJ-45

Giriş cihazı

Ses denetimi özelliğine ve optik fareye sahip olan birinci sınıf kablosuz çiklet tarzı klavye

Web kamerası

Tümleşik çift mikrofon içeren Intel® RealSense™ 3D Fotoğraf Makinesi (1920 x 1080, 2MP) Kızılötesi kamera (640 x 480).

Güvenlik Yönetimi

Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0; HP UltraSlim Kablo Kilidi (isteğe bağlı)

Güç

180 W AC adaptörü (harici)

Boyutlar

929 x 168,5 x 466,5 mm

Ağırlık

13,5 kg
(Ağırlık yapılandırmaya göre değişir)

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® onaylı ve EPEAT® tescilli yapılandırmalar mevcuttur6

Garanti

1 yıllık (1-1-1) sınırlı garanti ve servis hizmeti, bir yıl boyunca parça, işçilik ve yerinde onarımı kapsar. Hükümler ve koşullar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlama ve
istisnalar mevcuttur.
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Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)
HP Harici USB DVDRW
Sürücüsü

HP Harici USB DVD/RW sürücüyü bilgisayarınızda yer alan herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlayarak1 optik
ortamlarınız için anında okuma/yazma erişimi elde edin.

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo
Kilidi

HP Ultraslim Anahtarlı Kablo Kilidi ile HP Ultrabook™ veya dizüstü bilgisayarınızı hızlı ve kolay bir şekilde koruma altına
alın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/hpoptions

Ürün numarası: F2B56AA

Ürün numarası: H4D73AA
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Mesaj Altbilgileri
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü ve/veya yazılımlar gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu

özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Çok Çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 HP Care Hizmetleri isteğe bağlıdır. HP Care Hizmetleri'nin hizmet düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konumunuza göre değişiklik gösterebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
www.hp.com/go/cpc. HP hizmetleri, sağlanan hizmete ilişkin veya satın alma sırasında Müşteriye bildirilen ilgili HP şart ve koşullarına tabidir. Müşteri, ilgili yerel yasalar uyarınca ek yasal haklara sahip olabilir ve HP hizmet şart ve koşulları veya HP Ürünü ile birlikte
sağlanan HP Sınırlı Garantisi bu hakları herhangi bir şekilde etkilemez.
4 WLAN, kablosuz erişim noktası ve ayrı olarak satılan internet hizmeti gerektirir. Kullanılabilir genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır.

Teknik özellikler yasal uyarılar
1 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım ve/veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik

olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
2 Çoklu çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve
yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir.
3 Depolama sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. TB = 1 trilyon bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. Sistem diskinin 16 GB'a kadar (Windows 7 için) ve 36 GB'a kadar (Windows 8.1 ve Windows 10 için) bir bölümü sistem kurtarma yazılımı için ayrılmıştır.
4 Kablosuz kartı bu üründe standart olarak sunulmaktadır. Kullanılabilecek genel kablosuz erişim noktaları sınırlıdır. 802.11ac WLAN için belirtimler taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai belirtimler taslak niteliğinde olan belirtimlerden farklı olursa, bu durum,
bu masaüstü bilgisayarın diğer 802.11ac WLAN aygıtlarıyla iletişim kurma yeteneğini etkileyebilir.
5 HD görüntüleri görebilmek için HD içerik gerekir.
6 Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkelere göre tescil durumları için www.epeat.net adresine bakın.

Daha fazla bilgi için bkz.
www.hp.eu/desktops
HP Finans Hizmetleri ile çalışın

BT hedeflerinizi karşılamanıza yardımcı olması amacıyla daha fazla esneklik sağlayan aylık ödeme seçeneklerini ve teknoloji yenileme planlarını keşfedin. Daha fazla bilgiye
www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Güncellemeleri için kayıt
www.hp.com/go/getupdated
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