Taulukot

HP ENVY All-in-One PC 27-b101no
Art of power
With sophisticated style and exceptional performance, the HP ENVY All-in-One transforms your work space into a
gallery space. It combines sleek, modern design with cutting-edge power for a machine you won’t just want to work on
– you’ll want to show off.

Artful style

Picture this: a 68.6 cm (27”) diagonal
floating glass Micro Edge display
balanced perfectly on a thin metal
stand. This stunning work of art
brings modern grace and timeless
elegance to your home.

Standout performance

With unique features like a pop-up
privacy camera and mic, Intel® Core™
i5/i7 processor1, and up to 16GB of
RAM, you can safely stream, play, and
work beyond all expectations.

Front-row entertainment

Turn your home into a cinematic
experience with HP quad speakers
custom-tuned in collaboration with
audio experts at Bang & Olufsen,
combined with a brilliant QuadHD
display.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.17

Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten
työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. 2 Quad high-definition (QHD) content is required to view full QHD images. 17 Rajoittamaton Universal Music
-katalogin käyttöoikeus 12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille. Edellyttää internet-yhteyttä.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i5-7400T (2,4 GHz, jopa 3 GHz Intel® Turbo Boost -tekniikalla, 6 Mt:n
välimuisti, 4 ydintä)
Prosessorituoteperhe: 7. sukupolven Intel® Core™ i5 -suoritin
Piirisarja
Intel H170
Muisti
8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (2×4 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 2 SODIMM
Tallennustuotteet
yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min)
128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Erikseen: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 Gt:n erillinen GDDR5-muisti);
Ääni
Bang & Olufsen
Näyttö
Lävistäjältään 68,6 cm:n (27 tuuman) heijastamaton, WLED-taustavalaistu, QHD IPS
-kosketusnäyttö (2 560 x 1 440)
Virtalaitteet
180 W:n verkkolaite
_

Liitettävyys

Langaton yhteys
802.11a/b/g/n/ac (2×2) ja Bluetooth® 4.0 M.2 -yhdistelmä
Portit
4 USB 3.0 -porttia
USB 3.1 Type-C™ -portti (Thunderbolt™ 3)
Kolmea erilaista muistikorttia tukeva lukulaite
Videoliittimet
HDMI 2.0 -lähtöportti (HDCP 2.2 -tuki); HDMI 1.4b -tuloportti (HDCP 1.4 -tuki)
Web-kamera
Teräväpiirtoinen HP TrueVision -infrapunakamera digitaalisella kaksoismikrofonilla

Suunnittelu
Tuotteen väri
Harmaa
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart; HP Lounge
Ohjelmisto
CyberLink PowerDirector; Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office
365 -asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: 1AV06EA #UUW
UPC/EAN code: 190781293248
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
11 kg; Pakattu: 14,4 kg
Mitat
61,5 × 19 × 45,67 cm; Pakattu: 74,2 × 23,6 × 60 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus
Mukana toimitettavat lisävarusteet
Langaton HP ENVY -näppäimistö
Langaton HP ENVY -hiiri
Ominaisuudet
Kallistus: 5° eteenpäin, 25° taaksepäin

Takuupalvelut*
Nouto ja
palautus
-takuu kolme
vuotta
UC994E
1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava

erikseen.2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)

© Copyright 2016 HP 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. 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. Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-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.
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