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Et kunstverk sett fra alle kanter
Ikonisk design som overgår alle
forventninger. Vi utviklet HP ENVY
Alt-i-ett med intensjon om å gjøre
inntrykk. Dette er ikke bare en
datamaskin – det er et kunstverk. Fra
det kunstnerisk inspirerte stativet til
den krystallklare Quad HD-skjermen,
eller den valgfrie strålende
4K-skjermen, fortjener denne
datamaskinen plass i et galleri.
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Et designikon
Denne nydelig utformede All-in-One-enheten har et oppsiktsvekkende design, inspirert av linjene og
kurvene til den modernistiske bevegelsen. Uansett hvordan du ser på den, vil den imponere.
Kunst imiterer livet
Den første Alt-i-ett-PC-en med Technicolor-fargesertifisering, for naturtro farger. Innholdet vil være mer
naturlig enn noensinne.
Mesterlig ytelse
Med en 6.-generasjons Intel® Core™-prosessor og opptil 16 GB RAM, har du mer enn nok kraft for alt du
finner på å gjøre.2
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold for HP-kunder er det ingen grunn til å søke etter
det – det kommer til deg.3
Med:
● Windows 10 Home er her. Gjør store ting uten problemer med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare
bedre. 4
● Få naturtro farger med samme høye standarder som markedslederne fra Hollywood, perfekt for å se
filmer akkurat slik filmskaperen forestilte seg det.
● To mikrofoner og programvare for avansert støyreduksjon hjelper Cortana med å høre deg med
krystallklar nøyaktighet.5
● 6. generasjon Intel®-prosessorene er raskere, mer stillegående og med flere funksjoner, og gjør
databehandlingsopplevelsen bedre enn noensinne.

4K-innhold er nødvendig for å vise bilder i full 4K. Quad HD-innhold (QHD) er nødvendig for å vise QHD-bilder. 2 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all
programvare vil ikke nødvendigvis kunne dra fordel av denne teknologien. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. 3 HP-kunder får gratis ubegrenset tilgang til Universal Musics portefølje i
12 måneder. Tilgang til Internett er påkrevd. 4 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller
BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan
gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. 5 Cortana-opplevelsen kan variere fra enhet til enhet.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ i5-6400T med Intel® HD-grafikk 530 (2,2 GHz, opptil 2,8 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: 6. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor

Brikkesett

Intel H170

Minne

16 GB DDR3L-1600 SDRAM (2 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 SODIMM

Datalagring

128 GB SATA SSD; 1 TB 7200 rpm SATA
Dropbox1

Skjerm

QHD WVA antirefleks WLED-bakbelyst berøringsskjerm på 68,6 cm (27" diagonalt) (2650 x 1440)

Nettverksgrensesnitt

Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådløs tilkobling

Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0

Video

Diskret: AMD Radeon™ R7 A365 (4 GB DDR3 dedikert), 1 HDMI-utgang; 1 HDMI-inngang

Lyd

Bang & Olufsen; To høyttalere

Webcam

720p HD-webkamera for lav belysning med to mikrofonsett

Medfølgende tilbehør

Trådløst hvitt tastatur; Trådløs optisk mus

Egenskaper

Vipp: 5° fremover til 35° bakover

Porter

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 kombinert hodetelefon/mikrofon; 3-i-1 minnekortleser

Strøm

150 W vekselstrømadapter

HP-apper

HP Lounge; HP My Display

Programvare

Evernote; Netflix; Technicolor

Service og support

McAfee LiveSafe™ 2

Tilleggsinformasjon

P/N: W1E65EA #UUW
UPC/EAN code: 889899559000

Vekt

13 kg; Pakket: 15,95 kg

Mål

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

Produktfarge

Perlehvit

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Gold-registrert

Opprinnelsesland

Produsert i Tsjekkia

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice; Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt;
kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og bruksvilkår, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste er påkrevd,
men ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
1

Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP H7000 hvitt
Bluetooth
trådløst
headsett
G1Y51AA

HP HD 4310
webkamera
H2W19AA

HP 2.0
S7000høyttalersyste
m, hvit
K7S76AA

3 års henting og retur
UC994E
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