Φύλλο δεδομένων

HP ENVY All-in-One
27-p200nv
Ένα έργο τέχνης όπως και αν το δείτε
Η εμβληματική σχεδίαση ξεπερνά
κάθε προσδοκία. Ο HP ENVY
All-in-One δημιουργήθηκε για να
κάνει εντύπωση. Δεν είναι απλά ένας
υπολογιστής – είναι έργο τέχνης. Από
τη έντεχνα εμπνευσμένη βάση έως
την εξαιρετικά ευκρινή οθόνη Quad
HD ή την προαιρετική εκθαμβωτική
οθόνη 4K, αυτός ο υπολογιστής
ανήκει σε γκαλερί τέχνης .
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Πρότυπο σχεδίασης
Αυτός ο υπέροχα κατασκευασμένος All-in-One έχει ελκυστική σχεδίαση, εμπνευσμένη από μοντέρνες
γραμμές και καμπύλες. Όπως κι αν τον δείτε, είναι εντυπωσιακός.
Η τέχνη μιμείται τη ζωή
Ο πρώτος All-in-One υπολογιστής με πιστοποίηση χρωμάτων Technicolor, για ζωντανά χρώματα. Το
περιεχόμενό σας θα ζωντανέψει όπως ποτέ μέχρι σήμερα.
Η τέχνη μιμείται τη ζωή
Ο πρώτος All-in-One υπολογιστής με πιστοποίηση χρωμάτων Technicolor, για ζωντανά χρώματα. Το
περιεχόμενό σας θα ζωντανέψει όπως ποτέ μέχρι σήμερα.
Χαρακτηριστικά:
● Έφτασαν τα Windows 10 Home. Κάντε σπουδαία πράγματα ακόμα καλύτερα, με την οικεία αίσθηση
των Windows.4
● Απολαύστε ζωντανά χρώματα που ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα των κορυφαίων δημιουργών
του Hollywood. Η ιδανική επιλογή για να βλέπετε τις ταινίες ακριβώς όπως τις έχουν οραματιστεί οι
δημιουργοί τους.
● Τα δύο μικρόφωνα και το προηγμένο λογισμικό μείωσης θορύβου επιτρέπουν στην Cortana να σας
ακούει με εξαιρετική ακρίβεια.5
● Οι επεξεργαστές Intel® Core™ 6ης γενιάς είναι ταχύτεροι, πιο αθόρυβοι και διαθέτουν περισσότερες
δυνατότητες, προσφέροντάς σας μια μοναδική εμπειρία.

Για την προβολή εικόνων 4K απαιτείται περιεχόμενο 4K. Για την προβολή εικόνων QHD απαιτείται περιεχόμενο Quad HD (QHD). 2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση
ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του
λογισμικού. 4 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό
ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις,
ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. 5 Η εμπειρία χρήσης της
Cortana μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.
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Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i7-6700T με γραφικά Intel® HD 530 (2,8 GHz, έως 3,6 GHz, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 6ης γενιάς

Chipset

Intel H170

Μνήµη

8 GB DDR3L-1600 SDRAM (2x4 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 SODIMM

Αποθήκευση

1 TB 5400 rpm SATA SSHD; 8 GB; Η μονάδα cache flash έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει την απόκριση του συστήματος και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη χωρητικότητα αποθήκευσης. Δεν είναι αφαιρούμενη ή προσβάσιμη από το χρήστη.
Dropbox1

Διασύνδεση δικτύου

Ενσωματωμένο Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (2x2) και Bluetooth® 4.0

Γραφικά

Ξεχωριστά: AMD Radeon™ R7 A365 (αποκλειστική μνήμη DDR3 4 GB); 1 έξοδος HDMI, 1 είσοδος HDMI

Ήχος

Bang & Olufsen, τέσσερα ηχεία

Webcam

Κάμερα web HD 720p χαμηλού φωτισμού με μικρόφωνα διπλής συστοιχίας

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

Άσπρο ασύρματο πληκτρολόγιο; Aσύρματο οπτικό ποντίκι

Χαρακτηριστικά

Κλίση: 5° εμπρός έως 35° πίσω

Θύρες

2 USB 2.0, 4 USB 3.0, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου; Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 3 σε 1

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 150 W

Εφαρμογές ΗΡ

HP My Display

Λογισμικό

Evernote, Technicolor

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™ 2

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: W3E08EA #AB7
UPC/EAN code: 889899994740

Βάρος

13 kg; Συσκευασμένο: 15,95 kg

Διαστάσεις

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

Χρώμα προϊόντος

Λευκό περλέ

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, πιστοποίηση EPEAT® Gold

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάστηκε στη Δημοκρατία της Τσεχίας

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την
κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.

25 GB online χώρος αποθήκευσης δωρεάν για 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. 2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες
παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
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Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή
παραλείψεις του παρόντος. Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η
ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και
Core είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα
ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις,
ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση

