Veri sayfası

HP ENVY All-in-One PC 27-b100nt
Sanatsal güç
Şık bir tarz ve sıradışı performans sunan HP ENVY All-in-One, çalışma ortamınızı bir sergi mekanına dönüştürür. Bu
bilgisayar, şık ve modern tasarımını olağanüstü güçle bir araya getirir. Bu makinede sadece çalışmak değil, onunla hava
atmak isteyeceksiniz.

Artistik tarz

Gözünüzün önüne getirin: İnce metal
kaide üzerinde kusursuzca dengede
duran 68,6 cm (27") havada asılı
duran cam Mikro Kenarlı ekran. Bu
çarpıcı sanat eseri evinize modern bir
tarz ve zamanın ötesinde zarafet
getirir.

Üstün performans

Açılır gizlilik kamerası ve mikrofonu,
Intel® Core™ i5/i7 işlemci1 ve 16 GB'a
varan RAM gibi eşsiz özellikleri
sayesinde, tüm beklentilerinizin
ötesinde akış, oynatma ve çalışma
deneyimi.

Ön sıradan eğlence

Bang & Olufsen ses uzmanlarıyla
işbirliği içinde ince ayarı yapılan HP
dörtlü hoparlör ve göz alıcı QuadHD
ekranıyla sinema deneyimini evinizde
yaşayın.2

HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara
daha yakınsınız
HP müşterileri için müzik ve özel
içeriklere sınırsız erişim sayesinde
içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.17

Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. 2 Quad high-definition (QHD) görüntüleri görüntülemek için
QHD içerik gerekir. 17 HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
Işlemci
Intel® Core™ i7-7700T (2,9 GHz, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,8 GHz'e kadar, 8
MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i7 işlemci
Yonga kümesi
Intel H170
Bellek
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Toplam yuva: 2 SODIMM
Bilgi Depolama
2 TB 5400 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafik
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 GB GDDR5 ayrılmış);
Ses
Bang & Olufsen
Ekran
68,6 cm (27") diyagonal UHD IPS yansıma önleyici WLED arkadan aydınlatmalı
dokunmatik ekran (3840 x 2160)
Güç
180 W AC güç adaptörü
_

Bağlanabilirlik

Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (2x2) ve Bluetooth® 4.0 M.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
4 USB 3.0
1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
3'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Video Konektörü
1 HDMI çıkışı 2.0 (HDCP 2.2 desteğiyle); 1 HDMI girişi 1.4b (HDCP 1.4 desteğiyle)
Web kamerası
Çift dizi dijital mikrofonlu HP TrueVision HD IR Kamera

Tasarım
Ürün rengi
Gri
_

Yazılım

HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart; HP Lounge
Yazılım
CyberLink PowerDirector; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 1GU62EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190781456940
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
11 kg; Paketli: 14,4 kg
Boyutlar
61,5 x 19 x 45,67 cm; Paketli: 74,2 x 23,6 x 60 cm
Garanti
2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda
3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.
Eklenen aksesuarlar
HP ENVY Kablosuz Klavye
HP ENVY Kablosuz klavye
Özellikler
Eğim Açısı: 5° öne - 25° arkaya

Garanti hizmetleri*
3 yıllık bayiye
iade
UM908E

1 Kayıt tarihinden itibaren 12 ay boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne

dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 30 gün ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 30 gün dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
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