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HP ENVY All-in-One
27-p000no
Et kunstværk fra alle vinkler
Ikonisk design, der overgår alle
forventninger. Vi har udviklet HP ENVY
All-in-One med ønsket om at sende et
budskab. Dette er ikke bare en
computer – det er et kunstværk. Lige
fra det kunstnerisk udarbejdede stativ
til den krystalklare Quad HD-skærm,
som også fås med imponerende
4K-skærm, har vi her at gøre med en
computer, der fortjener en plads på et
galleri.
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Et designikon
Denne smukt udarbejdede All-in-One-enheds iøjnefaldende design er inspireret af linjer og kurver fra den
moderne bevægelse. Uanset hvor dit øje falder, vil du kunne se dens skønhed.
Kunsten imiterer virkeligheden
Den første All-in-One-pc, der har modtaget Technicolor-certificering for sin virkelighedstro
farvegengivelse. Der vil komme liv i dit indhold som aldrig før.
Mesterlig ydeevne
Med 6. generation af Intel® Core™-processoren og op til 16 GB RAM får du mere end rigelig kraft til alle
dine gøremål.2
HP Lounge – kom tættere på de kunstnere, du elsker
Med ubegrænset adgang til musik og specielt indhold er der ingen grund til at lede efter det – det hele
kommer til dig.3
Fremhævede funktioner:
● Windows 10 Home er kommet. Udfør fantastiske ting helt uden problemer med den velkendte følelse,
du får med Windows – bare bedre.4
● Få livagtige farver, som kan holde trit med de høje standarder hos Hollywoods førende filmproducenter,
så du kan se filmen, sådan som filminstruktøren forestillede sig den.
● Ved hjælp af to mikrofoner og avanceret software til støjreduktion bliver din stemme krystalklar, når du
bruger Cortana.5
● 6. generation af Intel ® Core ™-processoren er hurtigere og mere stille og har flere funktioner og kan
derfor give dig en uforlignelig computeroplevelse.

Der kan kun vises 4K-billeder, hvis 4K-indhold understøttes. Der kan kun vises QHD-billeder, hvis Quad HD-indhold (QHD) understøttes. 2 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters
ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller programmer. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. 3 Ubegrænset adgang til Universal Musics udvalg i et år –
gratis. Kræver internetadgang. 4 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering,
hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med
opdateringer. Se http://www.microsoft.com. 5 Cortanas funktionalitet kan variere fra enhed til enhed.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6400T med Intel® HD Graphics 530 (2,2 GHz, op til 2,8 GHz, 6 MB cache, 4 kerner)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5-processor

Chipsæt

Intel H170

Hukommelse

8 GB DDR3L (2 x 4 GB); Slots i alt: 2 SODIMM

Harddiskplads

1 TB 5400 o/min. SATA; 8 GB; Flash-cachemodulet er udviklet til at fremskynde systemresponsens oplevelse, og det anvendes ikke som ekstra
lagerkapacitet. Brugeren kan hverken fjerne det eller få adgang til det.
Dropbox1

Skærm

Refleksfri berøringsskærm med QHD WVA og WLED-bagbelysning på 68,6 cm (27") (2650 x 1440)

Netværksinterface

Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådløs forbindelse

Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0

Video

Indbygget: Intel® HD Graphics 530
Diskret: AMD Radeon™ R7 A365 (4 GB DDR3, dedikeret), 1 HDMI-udgang; 1 HDMI-indgang

Lyd

Bang & Olufsen; Fire højtalere

Webcam

720p HD webkamera til svagt lys med to mikrofoner

Inkluderet tilbehør

Hvidt trådløst tastatur; Trådløs optisk mus

Funktioner

Vippefunktion: 5° fremad til 35° bagud

Porte

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik; 3-i-1-hukommelseskortlæser

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 150 W

HP-apps

HP Lounge; HP My Display

Software

Evernote; Netflix; Technicolor

Service og support

Hold pc'en kørende optimalt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Yderligere oplysninger

P/N: P4S34EA #UUW
UPC/EAN code: 889894705822

Vægt

13 kg; Pakket: 15,95 kg

Mål

75,8 x 18,6 x 46,6 cm; Pakket: 85,5 x 24,5 x 55,6 cm

Produktfarve

Perlehvid

Overholdelse af standarder for
energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT ® Gold-registreret

Oprindelsesland

Fremstillet i Tjekkiet

Garanti

1 års begrænset indleveringsservice, der omfatter reservedele og arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; du kan få
yderligere oplysninger hos din HP-forhandler.

25 GB gratis online lagerplads i 6 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde alle oplysninger, herunder brugsvilkår og ophævelsespolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke
medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
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Kompatibelt tilbehør og kompatible tjenester*
* Medfølger ikke.

HP Wireless
K5510-tastatur
H4J89AA

HP trådløs
X7500-mus
H6P45AA

3 års afhentning
og returnering
UC994E
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