Datablad

HP ENVY All-in-One
27-p000no
Ett konstverk från alla vinklar
Ikonisk design som överstiger alla
förväntningar. Vi utformade HP ENVY
allt-i-ett-enheten med avsikt att göra
intryck. Detta är inte bara en dator –
den är ett konstverk. Från det
konstnärligt inspirerade stativet till
den kristallklara Quad HD-bildskärmen
eller den bländande 4K-bildskärmen
(tillval) kan den här datorn passa i ett
galleri.
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En designikon
Den här vackert utformade allt-i-ett-enheten har en uppseendeväckande design med linjer och kurvor
som inspirerats av modernismen. Hur du än betraktar den är den snygg att se på.
Konst som härmar livet
Den första allt-i-ett-datorn som är Technicolor Color-certifierad för verklighetstrogen färg. Ditt innehåll
kommer till liv som aldrig förr.
Mästerliga prestanda
Med en 6:e generationens Intel® Core™-processor och upp till 16 GB RAM, får du mer än tillräckligt med
kraft för allt du gör.2
HP Lounge, kom närmare dina favoritartister
Med obegränsad tillgång till musik och exklusivt innehåll finns inget behov att söka – det du vill ha
kommer till dig.3
Höjdpunkter:
● Windows 10 Home är här. Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan hos
Windows – fast bättre.4
● Verklighetstrogna färger som uppfyller de höga krav som ledande Hollywood-företag ställer och
filmerna ser ut precis som regissören tänkte sig – perfekt.
● Två mikrofoner och programvara för avancerad brusreducering hjälper Cortana att höra dig med
kristallklar precision.5
● Snabbare, tystare och med fler funktioner förbättrar den 6:e generationens Intel® Core™-processorer
datorupplevelsen som aldrig förr.

4K-innehåll krävs för visning av 4K-bilder. QHD-innehåll (Quad High Definition) krävs för visning av QHD-bilder. 2 Den flerkärniga tekniken har utformats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert
att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestandan varierar beroende på din hårdvaru- och programvarukonfiguration. 3 Obegränsad tillgång till Universal Music-portfölj i 12 månader utan kostnad.
Internetåtkomst krävs. 4 Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat
inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och funktionen är alltid aktiverad. ISP-avgifter kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för
uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. 5 Cortana-upplevelsen kan variera beroende på enhet.
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Datablad

HP ENVY All-in-One
27-p000no

Operativsystem

Windows 10 Home 64

Processor

Intel® Core™ i5-6400T med Intel® HD Graphics 530 (2,2 GHz, upp till 2,8 GHz, 6 MB cache, 4 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Core™ i5-processor

Kretsar

Intel H170

Minne

8 GB DDR3L (2 x 4 GB); Totalt antal platser: 2 SODIMM

Informationslagring

1 TB 5400 rpm SATA; 8 GB; Flashcachenmodulen är utformad för att ge systemet snabbare svarstid och kan inte användas som ett extra
lagringsutrymme. Den kan tas bort av och är inte åtkomlig för användaren.
Dropbox1

Bildskärm

68,6 cm (27 tum) WLED-bakgrundsbelyst antireflexbehandlad QHD-pekskärm med bredvinkel (2650 x 1440)

Nätverksgränssnitt

Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådlös anslutning

802.11a/b/g/n/ac (2x2) kombinerat med Bluetooth® 4.0

Grafik

Inbyggd: Intel® HD Graphics 530
Separat: AMD Radeon™ R7 A365 (4 GB avsatt för DDR3), 1 HDMI-utgång; 1 HDMI-ingång

Ljud

Bang & Olufsen; Fyra högtalare

Webbkamera

720p HD webbkamera för svagt ljus med dubbla mikrofoner

Tillbehör som ingår

Vitt trådlöst tangentbord; Trådlös optisk mus

Funktioner

Lutning: 5° framåt till 35° bakåt

Portar

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 3-i-1 minneskortläsare

Strömförsörjning

150 W nätadapter

HP-appar

HP Lounge; HP My Display

Programvara

Evernote; Netflix; Technicolor

Service och Support

Se till att datorn fungerar på bästa möjliga sätt med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Ytterligare information

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

Vikt

13 kg; Förpackat: 15,95 kg

Yttermått

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

Produktens färg

Pearl white

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Gold-registrerad

Ursprungsland

Tillverkad i Tjeckien

Garanti

1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för produkten till totalt 3 år; kontakta din HP-återförsäljare om
du vill ha mer information.

25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under sex månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy.
Internetabonnemang krävs men ingår inte. 2 McAfee LiveSafe 30 dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för
realtidsuppdateringar.)
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Kompatibla tillbehör och tjänster*
* Medföljer inte.

HP trådlöst
K5510
tangentbord
H4J89AA

HP X7500 trådlös
mus
H6P45AA

3 års hämtningsoch returservice
UC994E
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