Dataark

HP ENVY Curved All-in-One
34-a090no
Verdens bredeste buede Alt-i-ett
Få den oppslukende
underholdningsopplevelsen du har
ventet på med en Alt-i-ett-PC med
verdens bredeste buede skjerm. Laget
for å imponere, fengsle og inspirere
med en buet skjerm på 86,3 cm (34"
diagonalt).
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Buet skjerm på 86,3 cm (34" diagonalt)
Ta underholdningsopplevelsen til neste nivå med verdens bredeste Alt-i-ett-PC med buet skjerm1. Med
21:9-sideforhold og høyoppløsnings QHD+2 sørger PC-ens buede skjerm på 86,3 cm (34" diagonalt) for ren
sensorisk overbelastning.
Et designikon
Denne nydelig utformede Alt-i-ett-maskinen har et oppsiktsvekkende design, inspirert av linjene og
kurvene til den modernistiske bevegelsen. Uansett hvordan du ser på den, vil den imponere.
En svært rik lydopplevelse
Sofistikert Bang & Olufsen-lyd gjør PC-en til et sted hvor underholdningen blir levende med lyd du kan føle.
Laget for perfekt lyd til PC.
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold trenger du ikke lete – for alt kommer til deg.3

Med:
● Windows 10 Home er her. Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare
bedre. 4
● Quad HD+ på en buet skjerm lar deg bli fullstendig oppslukt i innhold med høy kvalitet.5
● Få naturtro farger med samme høye standarder som markedslederne fra Hollywood, perfekt for å se
filmer akkurat slik filmskaperen forestilte seg det.
● 6. generasjon Intel®-prosessorene er raskere, mer stillegående og med flere funksjoner, og gjør
databehandlingsopplevelsen bedre enn noensinne.

Basert på Alt-i-ett-forbrukerenheter med buet skjerm per 22. juni 2015. 2 Quad High-innhold (QHD) er nødvendig for å vise QHD-bilder. 3 12 måneders gratis ubegrenset tilgang til Univeral Musics portefølje.
Internett-tilgang påkrevd. 4 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering
for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved
fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. 5 Høydefinisjonsinnhold (HD) er nødvendig for å vise høydefinisjonsbilder.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ i7-6700T med Intel® HD-grafikk 530 (2,8 GHz, opptil 3,6 GHz, 8 MB cache, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: Intel® Core™ i7-prosessor

Brikkesett

Intel H170

Minne

8 GB DDR4 (1 x 8 GB)

Datalagring

128 GB SATA SSD; 1 TB 5400 rpm SATA
Dropbox1

Skjerm

QHD antirefleks WLED-bakbelyst på 86,3 cm (34" diagonalt) med bred visningsvinkel (3440 x 1440)

Nettverksgrensesnitt

Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådløs tilkobling

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

Video

Integrert: Intel® HD Graphics 530
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 960A (2 GB GDDR5-dedikert), Drevet av NVIDIA Maxwell™-arkitektur, 1 HDMI-utgang; 1 HDMI-inngang

Lyd

Bang & Olufsen; 6 høyttalere

Webcam

Intel® RealSense™ 3D Camera

Medfølgende tilbehør

Trådløst hvitt tastatur; Trådløs optisk mus

Egenskaper

Vipp: 0° fremover til 25° bakover; 2000 mm radiuskurve

Porter

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 kombinert hodetelefon/mikrofon; 3-i-1 minnekortleser

Strøm

180 W vekselstrømadapter

HP-apper

HP Lounge; HP My Display

Programvare

Evernote; Technicolor

Service og support

Hold PCen i gang på sitt beste med HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Tilleggsinformasjon

P/N: P4S87EA #UUW
UPC/EAN code: 889894705839

Vekt

13,5 kg; Pakket: 18,5 kg

Mål

92,9 x 16,85 x 46,65 cm; Pakket: 110,4 x 24,6 x 59,4 cm

Produktfarge

Perlehvit

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Opprinnelsesland

Produsert i Tsjekkia

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice; Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt;
kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og bruksvilkår, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste er påkrevd,
men ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP X4500 trådløs
(hvit) mus
H2W27AA

HP K5510
trådløst tastatur
H4J89AA

3 års henting og
retur
UC994E

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er
fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP
skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av
Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i
Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Gebyrer fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan med tiden bli
nødvendig på grunn av oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation.
Bluetooth er et varemerke for innehaveren og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land.
ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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