Podatkovni list

HP ENVY All-in-One
24-n000ny
Umetnina ne glede na to, pod katerim kotom jo gledate
Ikonsko oblikovanje presega vsa
pričakovanja. Večnamenski računalnik
HP ENVY smo oblikovali, da bi naredili
vtis.
To ni samo računalnik, pač pa
umetnina. Z umetniško navdihnjenim
stojalom in kristalno čistim zaslonom
Quad HD bi ga prav lahko postavili v
galerijo.
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Ikona oblikovanja
Ta čudovito izdelan večnamenski računalnik predstavlja izjemno oblikovanje, ki ga navdihujejo linije in
krivulje modernega gibanja. Izjemen je v vseh pogledih.
Umetnost posnema življenje
Prvi večnamenski računalnik s certifikatom Technicolor Color, ki zagotavlja realistične barve. Vaša vsebina
bo oživela kot še nikoli.
Odlična zmogljivost
Procesor Intel® Core™ šeste generacije in do 16 GB pomnilnika RAM poskrbita za dovolj moči za vse, česar
se boste lotili.2
Posebnosti:
● Na voljo je Windows 10 Home. Z dobro poznanim okoljem Windows, ki je zdaj še boljše, se lotite velikih
stvari.4
● Zagotovite si povsem realistične barve z visokimi standardi, ki jih postavljajo najboljši iz Hollywooda. Kot
ustvarjeni so, če si želite ogledati filme točno take, kot so si jih zamislili njihovi ustvarjalci.
● Dva mikrofona in napredna programska oprema za odpravljanje šuma bodo Cortani pomagali, da vas bo
slišala popolnoma jasno.5
● Šesta generacija procesorjev Intel® Core™, ki so hitrejši, tišji in zagotavljajo več funkcij, izboljšuje vašo
računalniško izkušnjo kot še nikoli prej.

Za ogled vsebin v ločljivosti QHD potrebujete vsebine Quad HD (QHD).
2 Večjedrna tehnologija je namenjena povečanju zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost se lahko razlikuje
glede na konfiguracijo strojne in programske opreme. 4 Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda
potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za
posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev, čez čas pa bodo zanje lahko v veljavi tudi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com. 5 Izkušnja s pomočnico
Cortana se lahko razlikuje od naprave do naprave.
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Operacijski sistem

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6700T z grafično kartico Intel® HD 530 (2,8 GHz, do 3,6 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 šeste generacije

Nabor vezij

Intel H170

Pomnilnik

16 GB DDR3L-1600 SDRAM (2 x 8 GB); Skupno število rež: 2 SODIMM

Shranjevanje

128 GB M.2 SSD; 2 TB 5400 obr./min SATA
Dropbox1

Prikaz

Zaslon na dotik QHD WVA z diagonalo 60,4 cm (23,8 palca) z zaščito proti bleščanju in osvetlitvijo WLED od zadaj (2560 x 1440)

Omrežni vmesnik

Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Brezžična povezljivost

Kombinirani priključek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) in Bluetooth® 4.0

Video

Ločeno: AMD Radeon™ R7 A365 (4 GB namenskega pomnilnika DDR3), 1 izhodni priključek HDMI; 1 vhodni priključek HDMI

Zvok

Bang & Olufsen; štirje zvočniki

Spletna kamera

720p HD spletna kamera z dvokanalnima mikrofonoma, ki omogoča snemanje tudi pri šibki svetlobi

Priloženi pripomočki

Daljinski upravljalnik HP Textured RF; Bela brezžična tipkovnica; Brezžična optična miška; TV-sprejemnik: TV-sprejemnik HP USB DVB-T (zunanji)

Funkcije

Nagib: od 5° naprej do 35° nazaj

Vrata

2 vrata USB 2.0; 4 vrata USB 3.0; 1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon; Bralnik pomnilniških kartic 3-v-1

Napajanje

Napajalnik AC 120 W

Aplikacije HP

HP My Display

Programska oprema

Evernote; Technicolor

Storitve in podpora

Najboljše delovanje računalnika s programsko opremo HP Support Assistant www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Dodatne informacije

Št. dela: V2E42EA #BED
Koda UPC/EAN: 889899448199

Teža

8,48 kg; Pakirano: 12,4 kg

Mere

67,3 x 17,9 x 42,1 cm; Pakirano: 75,4 x 21,9 x 50,1 cm

Barva izdelka

Biserno bela barva

Ustreznost za električno učinkovitost Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Država izvora

Izdelano na Češkem

Garancija

1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se
obrnite na prodajalca HP.

25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje šestih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, obiščite spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete
internetno storitev, ki ni vključena. 2 30-dnevna brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na
posodobitve v živo.)
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Združljivi pripomočki in storitve*
* Ni priloženo.

Sistem
zvočnikov HP
2.1 Black
S7000
K7S77AA

Slušalke HP
Premium Digital
XA490AA

3-letni prevzem
in vračilo
UC994E
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