Veri sayfası

HP ENVY All-in-One
27-p010nt
Her açıdan bir sanat eseri
İkonik tasarımı tüm beklentileri aşar.
HP ENVY All-in-One bilgisayarı iddialı
olduğumuzu göstermek amacıyla
geliştirdik. Bu sadece bir bilgisayar
değil, bir sanat eseri. Sanattan
esinlenen ekran ayağından, kristal
netliğindeki Quad HD görüntülere ve
isteğe bağlı, göz kamaştıran 4K ekrana
kadar, bu bilgisayar her şeyiyle bir
sanat galerisine layık.
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Bir tasarım ikonu
Bu güzel All-in-One, modern sanat hareketinin hatlarından ve kıvrımlarından esinlenen, dikkat çekici bir
tasarıma sahiptir. Hangi açıdan bakarsanız bakın, kesinlikle etkileneceksiniz.
Sanat hayatı taklit eder
Gerçeğe yakın renkler için ilk Technicolor Renk Sertifikalı All-in-One. İçerikleriniz daha önce hiç olmadığı
kadar canlı görünecek.
Üstün performans
6. nesil Intel® Core™ işlemci ve 16 GB'a kadar RAM ile, istediğiniz her şeyi yapmak için yeterince güce sahip
olacaksınız.2
Özellikler:
● Windows 10 Home burada. Windows'un tanıdık özellikleri sayesinde güvenle daha da harika işler
başarın.4
● Hollywood endüstri liderlerinin yüksek standartlarında gerçeğe yakın renkler elde edin, filmleri
yönetmenin tam hayal ettiği renklerle izleyin.
● İki mikrofon ve gelişmiş gürültü önleme yazılımı, Cortana'nın sizi kristal netliğinde duymasına yardımcı
olur.5
● Daha hızlı ve daha sessiz çalışan ve daha fazla özelliğe sahip olan 6. nesil Intel® Core™ işlemciler, bilgi
işlem deneyiminizi görülmemiş düzeyde geliştirir.

4K görüntüleri görüntüleyebilmek için 4K içerik gerekir. Quad HD (QHD) görüntüleri görüntüleyebilmek için QHD içerik gerekir. 2 Çok Çekirdekli işlemci, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır.
Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans, donanım ve yazılım yapılandırmalarınıza bağlı olarak değişebilir. 3 12 ay boyunca Universal Müzik Portföyü'ne
sınırsız erişim. Internet erişimi gereklidir. 4 Tüm özellikler, tüm Windows sürümlerinde bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrı satın alınan donanım,
sürücü, yazılım veya BIOS güncelleştirmesi gerektirebilir. Windows 10 otomatik olarak güncelleştirilir; bu özellik her zaman etkindir. Zaman içinde, güncelleştirmeler için ISS ücretleri ve ek gereklilikler söz konusu olabilir.
Bkz. http://www.microsoft.com. 5 Cortana deneyimi aygıta göre değişiklik gösterebilir.
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İşletim Sistemi

Windows 10 Home 64

Işlemci

Intel® Core™ i7-6700T ile Intel® HD Grafik Kartı 530 (2,8 GHz, 3,6 GHz'e kadar, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: Intel® Core™ i7 işlemci

Yonga kümesi

Intel H170

Bellek

16 GB DDR3L (2 x 8 GB); Toplam yuva: 2 SODIMM

Bilgi Depolama

1 TB 5400 rpm SATA SSHD; 8 GB; Flash önbellek modülü, sistemin yanıt verme deneyimini hızlandırmak üzere tasarlanmıştır ve ek depolama
kapasitesi olarak kullanılamaz. Kullanıcı tarafından erişilemez ve çıkarılamaz.
Dropbox1

Ekran

68,6 cm (27") diyagonal QHD WVA yansımasız arkadan aydınlatmalı WLED dokunmatik ekran (2650 x 1440)

Ağ arabirimi

Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Kablosuz bağlantı

802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.0 birleşimi

Video

Tümleşik: Intel® HD Grafik Kartı 530
Bağımsız: AMD Radeon™ R7 A365 (4 GB DDR3 ayrılmış), 1 HDMI çıkışı; 1 HDMI girişi

Ses

Bang & Olufsen; Dört hoparlör

Web kamerası

Çift dizi mikrofon içeren 720p HD düşük ışıklı web kamerası

Eklenen aksesuarlar

Beyaz kablosuz klavye; Kablosuz optik fare

Özellikler

Eğim Açısı: 5° öne, 35° arkaya

Bağlantı Noktaları

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu

Güç

150 W AC güç adaptörü

HP uygulamaları

HP My Display

Yazılım

Evernote; Technicolor

Servis ve Destek

HP Support Assistant ile bilgisayarınızın en iyi durumda çalışmasını sağlayın, www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Ek bilgiler

P/N: T1J27EA #AB8
UPC/EAN kodu: 889894818584

Ağırlık

13 kg; Paketli: 15,95 kg

Boyutlar

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

Ürün rengi

Pearl white

Enerji verimliliği uygunluğu

ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® Gold tescilli

Menşei Ülke

Çek Cumhuriyeti'nde üretilmiştir

Garanti

2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda 3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP
satıcınızla görüşün.

Kayıt tarihinden itibaren altı ay için 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret
edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
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Uyumlu aksesuarlar ve hizmetler*
* Dahil değildir.

HP H7000 Beyaz
Bluetooth
Kablosuz Kulaklık
Seti
G1Y51AA

HP 2.1 Beyaz
S7000 Hoparlör
Sistemi
K7S76AA

3 yıllık bayiye
iade
UM908E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu
belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bazı özellikler, tüm Windows baskı veya sürümlerinde
bulunmayabilir. Sistemler, Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmek için, yükseltilmiş ve/veya ayrıca satılan donanım, sürücü ve/veya yazılım gerektirebilir.
Bkz. http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows ve Windows Logosu, Microsoft Corporation'ın ABD'deki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth, ilgili sahibinin ticari
markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisans ile kullanılmaktadır. Intel ve Core, Intel Corporation’ın ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. ENERGY STAR,
ABD Hükümeti'ne ait tescilli bir ticari markadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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