Karta produktu

HP ENVY Desktop PC
700-500nw
Łatwa rozbudowa.
Ciesz się bezkompromisową
wydajnością i zaawansowanymi
możliwościami graficznymi, które
pomogą w realizacji trudnych zadań.
System BeatsAudio™ zapewnia
doskonałe wrażenia dźwiękowe
podczas pracy i zabawy na
komputerze HP ENVY 700. Szybkie
możliwości rozbudowy zgodnie z
wymogami użytkownika zapewniają
kontrolę wydajności systemu.
Nowoczesna obudowa typu wieża
zapewnia atrakcyjny wygląd
zewnętrzny i nowoczesne rozwiązania
wewnętrzne.
Najwyższa wydajność zaraz po rozpakowaniu.
Moc obliczeniowa ma wielkie znaczenie. Najnowsze procesory Intel i możliwość jednoczesnego
korzystania z większej liczby aplikacji o dużych wymaganiach graficznych — w tym oprogramowania do
wyświetlania ulubionych filmów HD 1 i do edycji zdjęć.
Możliwości regulacji, jakich potrzebujesz.
Spełnienie potrzeb technologicznych twórczych projektów teraz i w przyszłości. HP ENVY 700 umożliwia
łatwe dostosowywanie podstawowych funkcji w podróży. Modernizacja jest prosta dzięki konstrukcji o
dostępie do wyposażenia bez użycia narzędzi.
Elegancki, przyciągający wzrok wygląd.
Komputer HP ENVY 700 zapewnia najwyższej jakości dźwięk o najbogatszym brzmieniu dzięki systemowi
BeatsAudio™, opcjonalnym dwóm głośnikom i subwooferowi.
HP Connected Music.
Dostęp do różnych źródeł muzyki z jednej lokalizacji dzięki oprogramowaniu HP Connected Music. Słuchaj
stacji radiowych i audycji z całego świata dzięki jednej, unikatowej aplikacji TuneIn Radio, która umożliwia
zintegrowanie biblioteki muzycznej użytkownika z wiodącymi usługami muzycznymi.2
Obejmuje:
● Dostępny system Windows 8.1 lub inne systemy operacyjne.
● Wybierz dedykowaną kartę graficzną NVIDIA, aby na nowo odkryć niesamowitą płynność i realizm gier.
Możesz również zdecydować się na markę AMD, która gwarantuje wyjątkową wydajność i
nieporównywalne wrażenia. Wybór należy do Ciebie.
● Beznarzędziowy dostęp do maks. trzech dysków twardych lub SSD i dwóch napędów ODD zapewnia
miejsce na bibliotekę cyfrową i kopie zapasowe. Łatwe dodawanie i zamiana elementów.3
● Ciesz się dostępem do zdjęć w każdej chwili, przechowując je wszystkie w jednym miejscu. Możesz z
łatwością przeglądać zdjęcia na komputerze lub urządzeniach przenośnych, a następnie wydrukować je
w domu lub przy użyciu drukarki sieciowej. Uwiecznij swoje wspomnienia i udostępniaj wydruki rodzinie
i przyjaciołom.4

Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości. 2 Dostępność funkcji zależy od kraju. Strumieniowy przesył danych może wymagać płatnej subskrypcji. Możliwy brak
zgodności z niektórymi rodzajami plików muzycznych. Brak zgodności ze ścieżkami DRM. Wymaga zawarcia odrębnych umów o świadczenie usług internetowych. Opcje sprzedawane osobno lub jako dodatki. 3 Dostępne
funkcje różnią się w poszczególnych wersjach systemu Windows 8.1. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8.1 może wymagać aktualizacji i/lub osobnego zakupu sprzętu, sterowników i/lub
oprogramowania. Patrz microsoft.com. Klawisze skrótów na klawiaturze dostosowanej do systemu Windows 8.1 działają tylko w połączeniu z systemem Windows 8.1. Pełna funkcjonalność klawiszy udostępniania
wymaga zawarcia odrębnych umów o świadczenie usług internetowych. 4 Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może
wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania. Patrz www.microsoft.com. Klawisze skrótów na klawiaturze dostosowanej do systemu Windows 8.1 działają tylko w
połączeniu z systemem Windows 8.1. Pełna funkcjonalność klawiszy udostępniania wymaga zawarcia odrębnych umów o świadczenie usług internetowych. 5 Dostępność funkcji zależy od kraju i systemu operacyjnego.
Obsługiwane przez systemy operacyjne Android oraz Windows 8 i 8.1. Synchronizacja z aplikacją Snapfish obsługiwaną przez systemy iOS i Android. Wymagane jest bezpłatne konto Snapfish. Wymaga zawarcia
odrębnych umów o świadczenie usług internetowych. Zamawianie wydruków przez aplikację Snapfish do odbioru w wybranych punktach druku – wyłącznie u wybranych sprzedawców w USA. 6 Wymaga połączenia
internetowego (brak w zestawie).
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HP ENVY Desktop PC
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System operacyjny

Windows 8.1 64
Aktualizacje do Windows 10 Home1

Procesor

Procesor Intel® Core™ i5-4460 z kartą graficzną Intel HD Graphics 4600 (3.2 GHz, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i5

Zestaw układów

Intel Z87

Pamięć

8 GB DDR3 (1 x 8 GB); Łączna liczba gniazd: 4 DIMM

Archiwizacja danych

Dysk SATA 1 TB 7200 obr./min; Nagrywarka DVD SATA
Dropbox2

Wyświetlacz

Monitory LCD są sprzedawane osobno. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem www.hp.com/eur/home-monitors.

Interfejs sieciowy

Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000

Łączność bezprzewodowa

Karta sieci bezprzewodowej 802.11a/b/g/n/ac (2x2) z modułem Bluetooth® 4.0 MiniCard

Video

Zintegrowany: Karta graficzna Intel HD Graphics 4600
Dedykowane: Karta graficzna AMD Radeon R9 270 (2 GB dedykowanej pamięci GDDR5), 2 porty DVI; 1 port HDMI; 1 port DisplayPort

Dźwięk

System Beats Audio™; High Definition Audio 7.1

Akcesoria w zestawie

Bezprzewodowa klawiatura; Bezprzewodowa mysz optyczna

Cechy

Podstawka na urządzenia USB 3.0

Porty

4 porty USB 2.0; 4 porty USB 3.0; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 2 analogowe wejścia audio; 4 analogowe wyjścia audio; 1 cyfrowe wyjście
audio; 3 gniazda PCIe x1; 1 gniazdo PCIe x16; 1 gniazdo MiniCard; Czytnik kart pamięci 15 w 1; Zewnętrzne wnęki na napędy: 1 zajęte; 1 dostępne;
Wewnętrzne wnęki na napędy: 1 zajęte; 2 dostępne

Zasilanie

Zasilacz 500 W pr. zm.

Aplikacje HP

HP Connected Music; HP Connected Photo

Oprogramowanie

AccuWeather; Aplikacja AVerMedia; BeatsAudio™; CyberLink Media Suite; Cyberlink PowerBackup; Evernote; Foxit PhantomPDF; Skype;
TripAdvisor; 7-Zip

Serwis i wsparcie

Oprogramowanie HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant) zapewnia maksymalną sprawność komputera; McAfee LiveSafe™; HP
SimplePass 3

Informacje dodatkowe

P/N: N7Q67EA #AKD
Kod UPC/EAN: 889894321565

Waga

12,15 kg; Zapakowane: 15,15 kg

Wymiary

41,2 x 17,5 x 56,2 cm; Zapakowane: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w Czechach

Gwarancja

2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do klienta; Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na
okres do 3 lat; więcej informacji można uzyskać u dilera HP.

Niektóre funkcje, m.in. wirtualny asystent Cortana, wykonywanie notatek rysikiem bezpośrednio na stronach WWW i interfejs adaptacyjny Continuum, wymagają bardziej zaawansowanego sprzętu. Zobacz
www.hp.com/go/windows10upgrade i windows.com/windows10upgrade. 2 25 GB bezpłatnej pamięci masowej online przez 6 miesięcy od rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady
anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymaga połączenia z Internetem (brak w zestawie). 3 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (Wymagane połączenie z
Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.)
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Kompatybilne akcesoria i usługi*
* Nie wchodzi w skład zestawu.

Kamera
internetowa HD
HP 4310
H2W19AA

Mysz
bezprzewodowa
HP Z6000
H5W09AA

3 lata z odbiorem
i zwrotem
UM918E

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje
na produkty i usługi HP są sformułowane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako
dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani za braki występujące w niniejszym dokumencie. Dostępne funkcje
różnią się w poszczególnych wersjach systemu Windows 8. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może wymagać aktualizacji i/lub osobnego zakupu
sprzętu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.microsoft.com/windows. Dostępne funkcje różnią się w poszczególnych wersjach systemu Windows 8.1.
Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8.1 może wymagać aktualizacji i/lub osobnego zakupu sprzętu, sterowników i/lub oprogramowania. Więcej
informacji jest dostępnych na stronie www.microsoft.com. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są znakami
towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do
ich odpowiednich właścicieli.

