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חוויית המגע הטבעית ביותר .וזו עובדה.
שנה לתמיד את צורת המחשבה שלך על מגע.
החלק בנוחות את מסך המגע המתכוונן
הייחודי קרוב לברכיך ,או מקם אותו במצב
אנכי לקבלת זווית צפייה מלאה ורחבה על
הצג .מחשב זה מדגם HP ENVY
 TouchSmartמספק חוויית מגע מהפנטת
בזווית הטבעית והנוחה ביותר.

עיצוב מתכוונן ,נוחות לאורך כל היום.

נוחות שאינה נגמרת עם עיצוב מתכוונן מהפכני שמאפשר לך למקם את מסך המגע בארבע דרכים שונות .שים אותו על
ברכיך לניווט קל באמצעות מגע או מקם אותו בצורה אנכית בזוויות שונות כדי להשתמש בלוח המקשים או לצפות בסרטים.
המגע המושלם.

הקש ,החלק והקלד כפי שאתה עושה בטלפון חכם ובמחשב לוח .מסך מגע עם  10נקודות להפעלה ,בעל תגובה מהירה
במיוחד ,מאפשר לך להפיק את המרב מ 1.Windows 8-כתוב הודעות דואר אלקטרוני ,ערוך קניות מקוונות ,שחק משחקים,
ועוד  -עשה הכל בקלות של מגע אצבע.
שפר את חוויית הבידור שלך עם שמע ™.BeatsAudio

אתה ראוי לחוויה חזותית ולשמע מעולים .צלול לעולם של שמע ™ BeatsAudioו HD-מלא.
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.HP Connected Music

קבל גישה למקורות מוסיקה מרובים ממיקום אחד בעזרת  .HP Connected Musicהאזן לתחנות ולשידורי רדיו בכל רחבי
העולם עם רדיו  TuneInושלב את ספריית המוסיקה ואת שירותי המוסיקה המובילים ביישום אחד ,ייחודי3.
כולל:

●  Windows 8.1או מערכות הפעלה זמינות אחרות.

● ניתן לשתף צפייה בסרטים ומשחקים על מסך מגע בחדות גבוהה מלאה בגודל  58.4ס"מ ) 23אינץ'( באלכסון ,המספק
זוויות צפייה רחבות ,צבעים עשירים וגרפיקה חדה4.
● מעבד ™ Intel® Coreרב-העוצמה מספק את המהירות ואת התגובתיות שיוכלו לענות על המשימות התובעניות ביותר
שלך.
● צלול לתוך עולם של משחקים מציאותיים ביותר הודות לגרפיקה בדידה של  NVIDIAולזיכרון וידאו של .2 GB

 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 8ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windows 8במלואה .בקר בכתובת .www.microsoft.com
לקבלת פונקציונליות מלאה של מקש השיתוף החם ,דרושה גישה לאינטרנט שאינה כלולה [2] .דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה[3] .זמינות המאפיינים משתנה בהתאם למדינה/אזור .שירותי הזרמה עשויים לדרוש מנוי
בתשלום .ייתכן כי לא תהיה התאמה לכל קובצי המוסיקה .אינו תואם לרצועות  .DRMגישה לאינטרנט נדרשת ואינה כלולה . .מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרחבות 4 .דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה 5 .דרושים
נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת 6 .לרכישה בנפרד.
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מערכת הפעלה

Windows 8.1 64

ערכת שבבים

Intel H87

אחסון

 SATAשל  5,400 ,1 TBסל"ד
Dropbox2

מעבד  Intel® Core™ i7-4790Tעם כרטיס גרפי  ,2.7 GHz) Intel HD Graphics 4600מטמון של  4 ,8 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ i7

מעבד

זיכרון  DDR3Lשל  ;(2 GB x 1 ,4 GB x 1) 6 GBמספר חריצים כולל :שני רכיבי SODIMM

זיכרון

מסך מגע  IPS WVA FHDבגודל  58.4ס"מ )" (23באלכסון ) ,(1,080 x 1,920עם תאורת  LEDאחורית והפעלה באמצעות  10נקודות מגע

תצוגה

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת

ממשק רשת

 (2x2) 802.11a/b/g/n/acוכרטיס  Bluetooth® 4.0 MiniCardמשולב; תמיכה בWiDi/WiFi Direct-

קישוריות אלחוט

משולב :כרטיס גרפי Intel HD Graphics 4600
בדיד) NVIDIA GeForce 830A :זיכרון  DDR3ייעודי של  ,(2 GBיציאת HDMI

וידיאו

שמע ™ ;Beats Audioשני רמקולים של  2וואט בעלי ביצועים גבוהים

קול

אביזרים כלולים

מצלמת אינטרנט  HP TrueVision HDמשולבת עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול לצורך ביטול הד ושיכוך רעשים; מקלדת  ;USBעכבר אופטי USB

יציאות

 2יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת שמע סטריאו ™ ;Beatsיציאת אוזניות/מיקרופון ™ Beatsמשולבת; יציאת סאב-וופר ™ ;Beatsקורא כרטיס זיכרון  3ב1-

הטיה 5° :קדימה  145°אחורה; תצוגת מגע

תכונות

מתאם מתח  ACשל  120וואט

מתח

יישומי HP

HP ProtectSmart ;HP My Display ;HP Connected Photo; HP CoolSense ;HP Connected Music

תמיכה ושירות

™HP SimplePass ;McAfee LiveSafe

 ;7-Zip; CyberLink PowerDVD; CyberLink YouCam; HP Connected Photoשמע ™ ;Beats Audioמשחקי לוח קלאסיים; פאזל בנושא מלחמות; מונופול; Family
) Box ;Paint; Skypeשטח אחסון פנוי של 50 GB); HP ePrint

תוכנה

מידע נוסף
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P/N: N7R33EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894532886
 12.12ק"ג; ארוז 18.35 :ק"ג

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 45.4 x 26.5 x 55.9ס"מ; ארוז 54 x 25 x 72 :ס"מ

בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל דירוג EPEAT® Gold

אחריות מוגבלת ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;

 2שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך שישה חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.
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אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

מקלדת HP Wireless K5510 Keyboard
H4J89AA

אוזניות אלחוטיות  ,HP H7000 Bluetoothבשחור
H6Z97AA
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