Adatlap

HP ENVY Curved All-in-One
34-a200nn
A világ legszélesebb ívelt All-in-One számítógépe
A világ legszélesebb ívelt All-in-One
számítógépe lenyűgöző
szórakoztatási élményt nyújt. A 86,3
cm (34 hüvelyk) átmérőjű ívelt kijelző
mindenkit lenyűgöz, magával ragad és
inspirál.
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86,3 cm (34 hüvelyk) képátlójú ívelt kijelző
A szórakozás új szintje a világ legszélesebb ívelt All-in-One1 számítógépével. A 21:9-es oldalarány, a nagy
felbontású QHD+2, 86,3 cm (34 hüvelyk) képátlójú ívelt számítógép minden érzékszervét lenyűgözi.
Ikonikus forma
A gyönyörű, ívelt All-in-One látványos kialakítását a modern mozgalom formavilága ihlette. Minden
szempontból lenyűgöző.
Kivételesen gazdag hangzásvilág
A legkorszerűbb Bang & Olufsen-hangzásnak köszönhetően a számítógép hangstúdióvá változik, a
hangok érezhetők, és életre kel a szórakozás. A tökéletes számítógépes hangzásra tervezték.
Szolgáltatások:
● A Windows 10 Home megérkezett. Magabiztosan dolgozhat a Windows jól ismert funkcióival – most
még könnyebben4.
● A Quad HD+ technológiájú ívelt kijelzőnek köszönhetően teljesen elmerülhet a kiváló minőségű
tartalomban5.
● A hollywoodi iparági vezetők által támasztott magas szintű szabványok szerinti technológia élethű
színeket biztosít, így a filmeket pont úgy láthatja, ahogyan a készítők megálmodták.
● Gyorsabb, csendesebb és több szolgáltatással rendelkezik: az Intel® Core™ processzorok 6. generációja
egyedülálló felhasználói élményt biztosít.

1Az

ívelt kijelzőjű fogyasztói All-in-One gépek alapján, 2015. június 22-től. 2A QHD (Quad High Definition) képminőséghez Quad HD tartalom szükséges. 4Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában
vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A
Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ:
http://www.microsoft.com. 5A nagy felbontású képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.
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Operációs rendszer

Windows 10 Home 64

Processzor

Intel® Core™ i7-6700T Intel® HD Graphics 530 grafikus vezérlővel (2,8 GHz, akár 3,6 GHz, 8 MB gyorsítótár, 4 mag)
Processzorcsalád: 6. generációs Intel® Core™ i7 processzor

Lapkakészlet

Intel H170

Memória

8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Bővítőhelyek száma: 2 SODIMM

Adattárolás

128 GB SATA SSD; 1 TB-os, 5400 f/p SATA
Dropbox1

Képernyő

86,3 cm (34 hüvelyk) képátlójú, QHD WVA csillogásmentes, WLED-es hátsó megvilágítású ívelt panel (2000 mm sugarú ív, 3440 x 1440)

Hálózati csatoló

Integrált 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Vezeték nélküli adatátvitel

Kombinált 802.11a/b/g/n/ac (2x2) és Bluetooth® 4.0

Megjelenítőeszköz

Különálló: NVIDIA® GeForce® GTX 960A (2 GB dedikált GDDR5); 1 HDMI-kimenet; 1 HDMI-bemenet

Hang

Bang & Olufsen; Hat hangszóró 1 mélysugárzóval

Webkamera

Intel® RealSense™ 3D kamera

Mellékelt tartozékok

Vezeték nélküli fehér billentyűzet; Vezeték nélküli optikai egér

Jellemzők

Döntés: 0° előre, 25° hátra; 2000 mm sugarú ív

Portok

2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 kombinált fejhallgató/mikrofon; 3 az 1-ben memóriakártya-olvasó

Áramellátás

180 W-os váltóáramú tápegység

HP alkalmazások

HP My Display

Szoftver

CyberLink PowerDirector; Cyberlink Power Media Player; Intel® RealSense™ alkalmazások; Intel® RealSense™ képzés; 1 hónapos próbaidőszak a
Microsoft® Office 365 új felhasználóinak

Terméktámogatás

McAfee LiveSafe™ 2

További információ

Termékszám: X0X19EA #AKC
UPC/EAN-kód: 190780324172

Súly

13,5 kg; Csomagolva: 18,5 kg

Méretek

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

Termékszín

Gyöngyházfehér

Energiahatékonysági megfelelés

ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Gold minősítés

Gyártó ország

Készült a Cseh Köztársaságban

Garancia

2 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés, illetve az el- és visszaszállítás; A termékre vonatkozó garancia
összesen akár 3 évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
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GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 12 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre.
Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék részét. 2 McAfee LiveSafe 30 napos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 30 napot tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a
későbbiekben előfizetés szükséges.)

Kompatibilis kiegészítők és szolgáltatások*
* Nem tartozék.

HP HD 4310
webkamera
H2W19AA

HP 2.1 fehér
S7000
hangszórórend
szer
K7S76AA

HP H3100 fehér
vezetékes
fejhallgató
T3U78AA

3 éves el- és visszaszállítás
UC994E

A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért. A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A
Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az Intel és a Core az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona.
Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett
és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig
engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ:
http://www.microsoft.com.

