Taulukot

HP ENVY All-in-One
24-n000no
Taidetta mistä tahansa kulmasta
Upea muotoilu ylittää odotuksesi.
Suunnitellessamme HP ENVY
All-in-One -laitetta päämääränämme
oli tehdä jotakin tavallisuudesta
poikkeavaa. Kyseessä ei ole vain
tietokone – se on taidetta. Tämä
tietokone kelpaa galleriassa
esiteltäväksi aina taidokkaasti
luodusta jalustasta
kristallinkirkkaaseen
QHD-tarkkuuksiseen asti.
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Muotoilun helmi
Tässä kauniisti muotoillussa All-in-One-laitteessa on modernin liikkeen linjojen ja kaarien inspiroima
vaikuttava muotoilu. Se on vaikuttava mistä tahansa kulmasta katsottuna.
Taide jäljittelee elämää
Ensimmäinen Technicolor Color -hyväksytty All-in-One-tietokone, mikä takaa luonnolliset värit. Sisältösi
heräävät eloon ennen näkemättömällä tavalla.
Taidokasta suorituskykyä
6. sukupolven Intel® Core™ -suorittimen ja enintään 16 Gt:n RAM-muistin ansiosta sinulla on enemmän
kuin tarpeeksi tehoa kaikkeen, mitä teet.2
HP Loungen avulla pääset lähemmäksi rakastamaasi artistia
HP:n asiakkaille myönnetty musiikkikokoelman ja yksinoikeudellisen sisällön rajoittamaton käyttöoikeus
takaa, että sinun ei tarvitse etsiä viihdykettä vaan se tulee luoksesi.3
Ominaisuudet:
● Windows 10 Home on täällä. Tee mahtavia asioita huoletta järjestelmässä, joka toimii kuin vanha, tuttu
Windows – mutta paremmin.4
● Saat elämänmakuiset värit, jotka vastaavat Hollywoodin johtavien toimijoiden standardeja juuri
sellaisina kuin elokuvan tekijä ne näki.
● Kahden mikrofonin ja edistyksellisen melunhäivytysohjelman avulla Cortana saa sinut kuulemaan
äänimaailman kirkkaalla tarkkuudella.5
● Nopeampi, hiljaisempi, ja enemmän ominaisuuksia - 6. sukupolven Intel® Core™ -suorittimet tekevät
käyttökokemuksestasi paremman kuin koskaan ennen.

Quad High Definition -kuvien (QHD) katselemiseen vaaditaan QHD-tarkkuuksista sisältöä. 2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä
hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. 3 Rajoittamaton Universal Music -kokoelman käyttöoikeus 12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille.
Edellyttää internet-yhteyttä. 4 Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden, ohjaimien, ohjelmien tai
BIOS-päivityksen hankkimista, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja
saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. 5Cortanan käyttökokemus saattaa olla erilainen eri laitteissa.
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Käyttöjärjestelmä

Windows 10 Home 64

Prosessori

Intel® Core™ i5-6400T -suoritin (2,2–2,8 GHz, 6 Mt:n välimuisti, neljä ydintä) ja Intel® HD 530 -näytönohjain
Prosessorituoteperhe: Kuudennen sukupolven Intel® Core™ i5 -suoritin

Piirisarja

Intel H170

Muisti

8 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM muisti (2×4 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 SODIMM

Tallennustuotteet

128 Gt:n SATA SSD; yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min)
Dropbox1

Näyttö

Lävistäjältään 60,4 cm:n (23,8 tuuman) heijastamaton, WLED-taustavalaistu, QHD WVA -kosketusnäyttö (2 560 × 1 440)

Verkkoliittymä

Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000

Langaton yhteys

802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.0 -yhdistelmä

Näytönohjain

Erikseen: AMD Radeon™ R7 A365 (4 Gt:n erillinen DDR3-muisti), HDMI-lähtöliitäntä; HDMI-tuloliitäntä

Ääni

Bang & Olufsen; neljä kaiutinta

Web-kamera

Hämärässä toimiva teräväpiirtoinen verkkokamera (720p) ja kaksi mikrofonia

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Langaton näppäimistö; Langaton optinen hiiri

Ominaisuudet

Kallistus: 5° eteenpäin, 35° taaksepäin

Portit

2 USB 2.0 -porttia; 4 USB 3.0 -porttia; kuuloke/mikrofoniyhdistelmä; Kolmea erilaista muistikorttia tukeva lukulaite

Virtalaitteet

120 W:n verkkolaite

HP:n sovellukset

HP Lounge; HP My Display

Ohjelmisto

Evernote; Netflix; Technicolor

Huolto- ja tukipalvelut

Varmista tietokoneen mahdollisimman tehokas toiminta käyttämällä HP Support Assistant -sovellusta, joka on saatavissa osoitteesta
www.hp.eu/supportassistant; McAfee LiveSafe™ 2

Lisätiedot

P/N: P3J41EA #UUW
UPC/EAN code: 889899558935

Paino

8,48 kg; Pakattu: 12,4 kg

Mitat

67,3 × 17,9 × 42,1 cm; Pakattu: 75,4 × 21,9 × 50,1 cm

Tuotteen väri

Helmenvalkoinen

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Valmistusmaa

Valmistettu Tšekin tasavallassa

Takuu

Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen;
lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa kuudeksi kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, saa osoitteesta www.dropbox.com.
Edellytyksenä verkkopalvelu, joka on hankittava erikseen. 2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin
tarvitaan tilaus.)
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Yhteensopivat lisävarusteet ja palvelut*
* Eivät sisälly pakkaukseen.

HP 2.1 S7000
-kaiutinjärjestel
mä, musta
K7S77AA

HP Premium
Digital
-kuulokkeet
XA490AA

Nouto ja
palautus -takuu
kolme vuotta
UC994E

© 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään
yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuulausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun
sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows 10 -versioissa tai -julkaisuissa.
Järjestelmät saattavat vaatia päivitettyjä ja/tai erikseen ostettavia laitteita, ohjaimia, ohjelmistoja tai BIOS-päivityksiä, jotta Windows 10 -ominaisuuksia voidaan
hyödyntää täysin. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia
saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft-yhtiön
Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel ja Core ovat Intel
Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ENERGY STAR on Yhdysvaltain hallituksen omistama rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta.

