Datasheet

HP ENVY All-in-One
24-n000nd
Een kunststuk onder elke hoek
Topdesign overschrijdt alle
verwachtingen. Wij hebben de HP
ENVY all-in-one ontworpen om een
statement te maken. Dit is niet
zomaar een computer – het is een
kunststuk. Deze computer zou in een
galerie passen, van de ingenieuze
standaard tot het kristalheldere Quad
HD-scherm.
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Topdesign
Deze fraai afgewerkte All-in-One heeft een opvallend design, geïnspireerd op de lijnen en rondingen van
The Modern Movement. Hoe je het ook bekijkt, hij is geweldig.
Kunst is een weerspiegeling van het leven
De eerste All-in-One pc met Technicolor Color-certificering, voor levensechte kleuren. Content komt tot
leven als nooit tevoren.
Meesterlijke prestaties
De 6e generatie Intel® Core™-processor en tot 16 GB RAM zijn krachtig genoeg voor alles wat je wilt doen.2

HP Lounge - je favoriete artiesten, altijd dichtbij.
Onbeperkt toegang tot muziek en ander exclusief materiaal. Alles binnen handbereik, zonder te zoeken.3

Quad HD-content (QHD) is vereist voor de weergave van QHD-beelden. 2 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat
bij het gebruik van deze technologie. De performance varieert, afhankelijk van uw hardware- en softwareconfiguratie. 3 12 maanden gratis onbeperkte toegang tot de muziek van Universal Music. Internettoegang is
vereist.
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Datasheet

HP ENVY All-in-One
24-n000nd

Besturingssysteem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6400T met Intel® HD Graphics 530 (2,2 GHz, tot 2,8 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5 processor

Chipset

Intel H170

Geheugen

8 GB DDR3L (2 x 4 GB); Totaal aantal slots: 2 SODIMM

Gegevensopslag

128-GB SATA SSD; 1-TB 5400-rpm SATA
Dropbox1

Scherm

60,4-cm (23,8-inch) diagonaal QHD WVA ontspiegeld WLED-backlit (2560 x 1440)

Netwerkinterface

Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Draadloze connectiviteit

802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) en Bluetooth® 4.0 combo

Video

Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 530
Discrete: AMD Radeon™ R7 M360 (4 GB DDR3 gereserveerd), 1 HDMI-uitgang; 1 HDMI-ingang

Geluid

Bang & Olufsen; Vier luidsprekers

Webcam

720p HD low-light webcam met twee microfoons

Meegeleverde accessoires

Wit draadloos toetsenbord; Draadloze optische muis

Kenmerken OR functies

Kantelen: 5° voorover tot 35° achterover

Poorten

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 3-in-1 geheugenkaartlezer

Voeding

120-Watt netvoedingsadapter

HP apps

HP Lounge; HP My Display

Software

Evernote; Technicolor

Service en support

HP Support Assistant zorgt dat uw pc optimaal blijft functioneren: www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Extra informatie

P/N: P4Q75EA #ABH
UPC/EAN code: 889894491299

Gewicht

8,48 kg; In verpakking: 12,4 kg

Afmetingen

67,3 x 17,9 x 42,1 cm; In verpakking: 75,4 x 21,9 x 50,1 cm

Productkleur

Parelwit

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd

Land van herkomst

Geproduceerd in de Tsjechische Republiek

Garantie

2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.nl/garantie-uitbreiding

25 GB gratis online opslag gedurende zes maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. 2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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Compatibele accessoires en services*
* Niet inbegrepen.

HP X4500
draadloze muis
(wit)
H2W27AA

HP draadloos
K5510
toetsenbord
H4J89AA

3 jaar haal- en
brengservice
UM918E

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de
garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk
voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade
en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op http://www.microsoft.com. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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