גיליון נתונים

HP ENVY Curved All-in-One
34-a270nj
ה All-in-One-בעל הצג הקמור הרחב ביותר בעולם
קבל את חוויית הבידור הממכרת שחיכית לה
עם המחשב  All-in-Oneבעל הצג הקמור
הרחב ביותר בעולם .הצג הקמור בעל הגודל
האלכסוני של  86.3ס"מ ) 34אינץ'( תוכנן
להרשים ,להקסים ולעורר השראה.
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צג קמור בגודל אלכסוני של  86.3ס"מ ) 34אינץ'(

קח את חוויית הבידור שלך לרמה הבאה עם מחשב  All-in-One1בעל הצג הקמור הרחב ביותר בעולם .מחשב זה ,המתהדר
ביחס גובה-רוחב של  ,21:9רזולוציה גבוהה של  QHD+2וגודל אלכסוני של  86.3ס"מ ) 34אינץ'( ,מציע חוויה שתציף את
חושיך.
סמל של עיצוב

מחשב  All-in-Oneמקומר ויפהפה זה כולל עיצוב מסובב ראשים בהשראת הקווים והקימורים של התנועה המודרנית .מכל
כיוון שתביט בו ,הוא מרשים ביותר.
חוויית שמע עשירה במיוחד

חוויית השמע החדשנית של  Bang & Olufsenהופכת את המחשב שלך לסטודיו הקלטה שבו חוויית הבידור הופכת
למציאותית הודות לצלילים שתוכל לחוש .מתוכנן לחוויית שמע אמיתית ומושלמת במחשב אישי.
כולל:

●  Windows 10 Homeכבר כאן .עם תחושת הביטחון שמעניקה לך ההיכרות עם  ,Windowsתוכל לבצע את אותן פעולות
חשובות באיכות גבוהה אפילו יותר4.
●  Quad HD+בצג מקומר מאפשר לך לשקוע לחלוטין בתוכן באיכות גבוהה.
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● קבל צבעים נאמנים למציאות עם הסטנדרטים הגבוהים של מובילי התעשייה בהוליווד ,בצורה מושלמת לצפייה בסרטים
בדיוק כפי שיוצריהם התכוונו.
● מהירים יותר ,שקטים יותר ועם מאפיינים נוספים ,מעבדי ™ Intel® Coreמהדור השישי מזניקים את חוויית המיחשוב
שלך לרמות שלא הכרת בעבר.

 1מבוסס על מסך קמור ,לצרכן  ,All-in-Oneנכון ל -22ביוני [2] .2015 ,להצגת תמונות  QHDנדרש תוכן באיכות  4 .(QHD) Quad High-definitionלא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי
חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט,
ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת  http://www.microsoft.com. 5להצגת תמונות בחדות גבוהה נדרש תוכן בחדות גבוהה ).(HD
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מערכת הפעלה

Windows 10 Home 64

ערכת שבבים

Intel H170

אחסון

 SATA SSDשל  128 GB; SATAשל  5,400 ,1 TBסל"ד
Dropbox1

מעבד  Intel® Core™ i7-6700Tעם כרטיס גרפי  ,2.8 GHz) Intel® HD Graphics 530עד  ,3.6 GHzמטמון של  4 ,8 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 6

מעבד

זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח  ;(8 GB x 1) 8 GBמספר חריצים כולל :שני רכיבי SODIMM

זיכרון

צג מעוגל  WQHD WVAבגודל  86.3ס"מ )" (34באלכסון )קימור ברדיוס  2,000מ"מ( עם ציפוי נגד בוהק ותאורת  WLEDאחורית )(3,440 x 1,440

תצוגה

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת

ממשק רשת

 (2x2) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.0-משולב

קישוריות אלחוט

בדיד) NVIDIA® GeForce® GTX 960A :זיכרון  GDDR5ייעודי של  ,(2 GBמופעל באמצעות ארכיטקטורת ™ ,NVIDIA Maxwellיציאת  ;HDMIכניסת HDMI

וידיאו

 ;Bang & Olufsenשישה רמקולים עם סאב-וופר

קול

אביזרים כלולים

מצלמת אינטרנט בתלת-ממד ™ ;Intel® RealSenseמקלדת אלחוטית בלבן; עכבר אופטי אלחוטי

יציאות

 2יציאות  4 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; קורא כרטיס זיכרון  3ב1-

הטיה 0° :קדימה  25°אחורה; רדיוס העקמומיות של  2,000מ"מ

תכונות

מתאם מתח  ACשל  180וואט

מתח

יישומי HP

HP My Display

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™ 2

 ;CyberLink PowerDirectorנגן מדיה  ;CyberLink Powerיישומי ™ ;Intel® RealSenseהדרכת ™ ;Intel® RealSenseגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים
של Microsoft® Office 365

תוכנה

P/N: X1B23EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190780356807

מידע נוסף

 13.5ק"ג; ארוז 18.5 :ק"ג

משקל

ממדים

 46.65 x 16.85 x 92.9ס"מ; ארוז 110.4 x 24.6 x 59.4 :ס"מ

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל דירוג EPEAT® Gold

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;

מדינת מקור

מיוצר ברפובליקה הצ'כית

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

מצלמת אינטרנט HP HD4310 Webcam
H2W19AA

מערכת רמקולים  HP 2.1 S7000בלבן
K7S76AA
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