Folha de Dados

HP ENVY Curved All-in-One
34-a090np
O maior All-in-One curvo do mundo
Obtenha a experiência de
entretenimento envolvente pela qual
aguardava com o maior PC All-in-One
curvo do mundo. Concebido para
impressionar, cativar e inspirar com
um ecrã de 86,3 cm (34 pol.) na
diagonal.
1

Ecrã curvo de 86,3 cm (34 pol.) na diagonal
Leve a sua experiência de entretenimento para o próximo nível com o maior PC All-in-One1 curvo do
mundo. A proporção de 21:9, a alta resolução QHD+2, o PC curvo de 86,3 cm (34 pol.) na diagonal são uma
sobrecarga sensorial pura.
Um ícone de design
Este All-in-One curvo magnificamente construído apresenta um design deslumbrante inspirado pelas
linhas e curvas do movimento moderno. Simplesmente impressionante, de todos os ângulos.
Uma experiência de áudio verdadeiramente rica
O áudio de última geração da Bang & Olufsen transforma o seu PC num palco onde o entretenimento
ganha vida com som que desperta todos os seus sentidos. Concebido para uma experiência de áudio
perfeita num PC.
HP Lounge, fique mais perto dos Artistas que adora.
Com acesso ilimitado a música e conteúdos exclusivos, não é preciso procurá-los, porque eles chegam até
si.3
Características:
● Chegou o Windows 10 Home. Alcance grandes feitos de forma confiante, com a sensação de
familiaridade do Windows, apenas melhorado.4
● Quad HD+ num ecrã curvo permite-lhe envolver-se totalmente no seu conteúdo de alta qualidade.5
● Obtenha cores realistas com os elevados standards dos líderes da indústria de Hollywood, perfeito para
visualizar filmes da forma que o cineasta intencionou.
● Mais rápida, mais silenciosa e com mais funcionalidades, a 6.ª geração de processadores Intel® Core™
melhora a sua experiência de computação como nunca.

Baseado em All-in-One de ecrã curvo para particulares, a partir de 22 de junho de 2015. 2 Conteúdo de alta definição quad (QHD) necessário para visualizar imagens QHD. 3 Acesso ilimitado e gratuito ao portfolio da
Universal Music, por 12 meses. É necessário o acesso à Internet. 4 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores
e software atualizados e/ou adquiridos separadamente ou de atualização do BIOS para tirar todo o partido das funcionalidades do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente, o que está sempre ativado.
Poderão aplicar-se taxas de ISP e poderão aplicar-se requisitos adicionais para atualizações com o passar do tempo. Visite http://www.microsoft.com. 5 Conteúdo de alta definição (HD) necessário para visualizar imagens
de alta definição.
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Sistema operativo

Windows 10 Home 64

Processador

Intel® Core™ i7-6700T com placa gráfica Intel® HD 530 (2,8 GHz, até 3,6 GHz, 8 MB de cache, 4 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i7

Chipset

Intel H170

Memória

DDR4 de 8 GB (1 x 8 GB)

Armazenamento

SSD SATA de 128 GB; SATA 1 TB 5400 rpm
Dropbox1

Ecrã

QHD WVA antirreflexo com retroiluminação WLED de 86,3 cm (34 pol.) na diagonal (3440 x 1440)

Interface de rede

LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada

Conectividade sem fios

Combo 802.11a/b/g/n/ac (2x2) e Bluetooth® 4.0

Video

Integrado: Placa gráfica Intel® HD 530
Discreta: NVIDIA GeForce GTX 960 (GDDR5 dedicada de 2 GB), Equipado com arquitetura NVIDIA Maxwell™, 1 saída HDMI; 1 entrada HDMI

Som

Bang & Olufsen; Seis altifalantes

Webcam

Câmara 3D Intel® RealSense™

Acessórios incluídos

Teclado sem fios branco; Rato óptico sem fios

Características

Inclinação: 0° para a frente a 25° para trás; curva de raio de 2000 mm

Portas

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 combo de auscultadores/microfone; Leitor de cartões de memória 3 em 1

Alimentação

Adaptador de CA de 180 W

Apps HP

HP Lounge; HP My Display

Software

Evernote; Netflix; Technicolor

Serviço e Suporte

Mantenha o seu PC a funcionar no seu melhor com o HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Informação adicional

P/N: P4S27EA #AB9
UPC/EAN code: 889894896674

Peso

13,5 kg; Embalado: 18,5 kg

Dimensões

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

Cor do Produto

Branco pérola

Conformidade com standards de
eficiência energética

Com certificação ENERGY STAR®; Com registo EPEAT® Gold

País de Origem

Fabricado na República Checa

Garantia

Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos; Pode alargar a cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no
total; para obter mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia

25 GB de armazenamento online gratuito durante seis meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com.
Necessário serviço de Internet, não incluído. 2 Oferta da versão de demonstração de 30 dias do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 30 dias incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a
subscrição.)
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Acessórios e serviços compatíveis*
* Não incluído.

Sistema de
altifalantes HP
2.1 S7000 Preto
K7S77AA

Auscultadores
Digitais HP
Premium
XA490AA

3 anos, recolha e
devolução
UM918E
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