Φύλλο δεδομένων

HP ENVY Recline All-in-One
27-k405nv
Η πιο φυσική εμπειρία αφής. Πανεύκολα.
Αλλάξτε για πάντα τον τρόπο που
σκέφτεστε για την τεχνολογία αφής.
Σύρετε τη μοναδική, ρυθμιζόμενη
οθόνη αφής all-in-one κοντά σας ή
τοποθετήστε την σε όρθια θέση για
να απολαύσετε πλήρη προβολή
ευρείας οθόνης. Αυτός ο υπολογιστής
HP ENVY TouchSmart προσφέρει
καθηλωτική εμπειρία αφής στην πιο
άνετη θέση.

H HP συνιστά Windows.
Ρυθμιζόμενη σχεδίαση, άνεση όλη μέρα.
Άνεση με επαναστατική προσαρμόσιμη σχεδίαση που σάς δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσετε την
οθόνη αφής με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Τραβήξτε την κοντά σας για εύκολη περιήγηση μέσω
αφής ή τοποθετήστε την σε όρθια θέση και σε διαφορετικές γωνίες για να χρησιμοποιήσετε το
πληκτρολόγιο ή να δείτε ταινίες.
Η τέλεια επιλογή.
Πατήστε, περάστε και πληκτρολογήστε όπως στο smartphone και το tablet σας. Με την εξαιρετικής
απόκρισης οθόνη αφής 10 σημείων μπορείτε να επωφεληθείτε στο μέγιστο από τα Windows 81.
Συντάξτε email, κάντε online αγορές, παίξτε παιχνίδια κ.α. — όλα με την ευκολία της αφής.
Δώστε άλλη ένταση στην ψυχαγωγία σας με το BeatsAudio™.
Δικαιούστε ήχο και εικόνα κορυφαίας ποιότητας. Απολαύστε την καθηλωτική εμπειρία του BeatsAudio™
και της ανάλυσης Full HD2.
HP Connected Music.
Αποκτήστε πρόσβαση σε ποικιλία πηγών μουσικής από μία τοποθεσία με το HP Connected Music.
Ακούστε ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκπομπές από όλο τον κόσμο με το TuneIn Radio και
ενσωματώστε εύκολα τη μουσική βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες μουσικής σας σε μία, μοναδική
εφαρμογή.3
Χαρακτηριστικά:
● Windows 8.1 ή άλλα διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα.
● Η HP συνιστά Windows.
● Ο ισχυρός επεξεργαστής Intel® Core™ i προσφέρει ταχύτητα και απόκριση για να ολοκληρώνετε τις πιο
απαιτητικές εργασίες.
● Βυθιστείτε σε μια ασύγκριτα ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιών με τα ξεχωριστά γραφικά NVIDIA και τη
μνήμη βίντεο 2 GB.

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και χωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την
πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 8. Δείτε www.microsoft.com. Για την πλήρη λειτουργία του πλήκτρου πρόσβασης κοινής χρήσης απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
2 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD). 3 Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Οι υπηρεσίες ροής περιεχομένου μπορεί να
απαιτούν συνδρομή επί πληρωμή. Ενδέχεται να μην είναι συμβατό με όλα τα αρχεία μουσικής. Δεν είναι συμβατό με αρχεία που διαθέτουν διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (DRM). Απαιτείται
πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές. 4 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής
ευκρίνειας (HD). 5 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνεται). Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. 6 Διατίθενται ξεχωριστά.
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H HP συνιστά Windows.

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8.1 64

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i7-4790T με γραφικά Intel HD 4600 (2,7 GHz, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7

Chipset

Intel H87

Μνήµη

12 GB DDR3 (1 x 8 GB, 1 x 4 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 SODIMM

Αποθήκευση

2 TB 5400 rpm SATA
Dropbox

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη FHD IPS WVA 68,6 cm (27") με δυνατότητα αφής 10 σημείων και οπισθοφωτισμό LED (1920 x 1080)

Διασύνδεση δικτύου

Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (2x2) και Bluetooth® 4.0 MiniCard, υποστήριξη WiDi/WiFi Direct

Γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel HD 4600
Ξεχωριστά: NVIDIA GeForce 830A (αποκλειστική μνήμη DDR3 2 GB), Με επιτάχυνση αποκωδικοποίησης βίντεο υλικού (για ορισμένες λειτουργίες,
απαιτείται υποστηριζόμενο λογισμικό βίντεο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nvidia.com) και τεχνολογία
NVIDIA® CUDA™ (απαιτείται υποστήριξη εφαρμογών για την τεχνολογία CUDA™) για επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο και επιτάχυνση
αποκωδικοποίησης, 1 HDMI

Ήχος

Beats Audio™, Τέσσερα ηχεία 2 W υψηλής απόδοσης

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

Κάμερα web HP TrueVision HD με ενσωματωμένα ψηφιακά μικρόφωνα διπλής συστοιχίας για ακύρωση ηχούς και καταστολή θορύβου;
Τηλεχειριστήριο HP Win8 Media Center; Ασύρματο πληκτρολόγιο; Aσύρματο οπτικό ποντίκι; Δέκτης τηλεόρασης: USB stick DVB-T (MPEG 4)
(εξωτερικό)

Χαρακτηριστικά

Κλίση: 5° εμπρός έως 145° πίσω, Οθόνη αφής

Θύρες

2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 έξοδος στερεοφωνικού ήχου Beats™, 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου Beats™, 1 έξοδος υπογούφερ
Beats™; Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 3 σε 1

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 120 W

Εφαρμογές ΗΡ

HP Connected Music, HP Connected Photo, HP CoolSense, HP My Display, HP ProtectSmart

Λογισμικό

AccuWeather, εφαρμογή AVerMedia, CyberLink Media Suite, CyberLink PowerBackup, CyberLink YouCam, Foxit PhantomPDF, Ludo, Monopoly,
Skype, TripAdvisor, 7-Zip

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Διατηρήστε τον υπολογιστή σας σε βέλτιστη λειτουργική κατάσταση με το HP Support Assistant, www.hp.eu/supportassistant; McAfee
LiveSafe™, HP SimplePass 1

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: G7S39EA #AB7
UPC/EAN code: 889894042576

Βάρος

14,6 kg; Συσκευασμένο: 22,2 kg

Διαστάσεις

65,5 x 26,5 x 48,8 cm; Συσκευασμένο: 83 x 27 x 57,1 cm

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, πιστοποίηση EPEAT® Gold

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στη Δημοκρατία της Τσεχίας

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την
κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.

Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό
απαιτείται συνδρομή.)
1

Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Ασύρματο
πληκτρολόγιο
ΗΡ K5510
H4J89AA

Ασύρματα
ακουστικά
Bluetooth HP
H7000, μαύρα
H6Z97AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
UC994E

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως
πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις
των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη
αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους
κατόχους τους.
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