Φύλλο δεδομένων

HP ENVY Curved All-in-One PC 34-b000nv
Απόλυτη συγκέντρωση. Απόλυτη πρόκληση.
Υπερβείτε τα όρια της κατ' οίκον ψυχαγωγίας με μια ανεπανάληπτη, καθηλωτική εμπειρία. Από την κατασκευή αυτής
της εξαιρετικά λεπτής, κυρτής οθόνης micro-edge έως το κάθε ένα από τα σχεδόν πέντε εκατομμύρια pixel, αυτό το
έργο τέχνης σχεδιάστηκε για να εντυπωσιάζει, να μαγεύει και, τέλος, να σας κόβει την ανάσα.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Σχεδιασμένη για να σας
εντυπωσιάσει, αυτή η μεγάλη, κυρτή
οθόνη micro-edge με κάμερα με
ενσωματωμένο φίλτρο
ιδιωτικότητας σχεδόν αιωρείται
πάνω από μια βάση αλουμινίου και
τη μπάρα ήχου.
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ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ

Απολαύστε υψηλή απόδοση που θα
σας συναρπάσει. Με κορυφαίους
επεξεργαστές Intel®, ασύρματη
φόρτιση και ξεχωριστά γραφικά,
αυτός ο All-in-One θα κάνει την
καρδιά σας να χτυπά.

Για την προβολή εικόνων WQHD (Wide Quad High Definition) απαιτείται περιεχόμενο WQHD.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Ένας εντελώς νέος κόσμος εικόνας
και ήχου. Νιώστε την απόλυτη
κινηματογραφική εμπειρία με την
διαγώνια οθόνη Ultra WQHD1 86,3
cm (34"), με τέσσερα ηχεία και ήχο
από την Bang & Olufsen.

Φύλλο δεδομένων

HP ENVY Curved All-in-One PC 34-b000nv

Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Core™ i7-7700T (2,9 GHz, έως 3,8 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost,
μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 7ης γενιάς
Chipset
Intel H270
Μνήµη
8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Συνολικές υποδοχές: 2 SODIMM
Αποθήκευση
1 TB 7.200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Γραφικά
Ξεχωριστά: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (αποκλειστική μνήμη GDDR5 4 GB);
Ήχος
Bang & Olufsen
Οθόνη
Εξαιρετικά ευρεία αντιθαμβωτική οθόνη QHD IPS 86,3 cm (34") (καμπύλη ακτίνας
1.900 mm) με οπισθοφωτισμό WLED (3.440 x 1.440)
Τροφοδοσία Ισχύος
Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 230 W

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Ash silver sparkle
_

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP Display Control, HP JumpStart
Λογισμικό
CyberLink PowerDirector; 1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του
Office 365
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 2
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: Z7B53EA #AB7
UPC/EAN code: 190781219675
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
11,5 kg; Συσκευασμένο: 15,65 kg
Διαστάσεις
81,5 x 20 x 45,8 cm; Συσκευασμένο: 97,4 x 28,9 x 60,8 cm
Εγγύηση
_
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία
Συνδεσιμότητα
παραλαβής και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του
Ασύρματη συνδεσιμότητα
προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες,
Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (2x2) και Bluetooth® 4.0 M.2
επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.
Θύρες
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται
4 USB 3.0, 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3), 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, Ασύρματο πληκτρολόγιο HP ENVY
1 RJ-45
Ασύρματο ποντίκι HP ENVY
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης 3 σε 1
Χαρακτηριστικά
Υποδοχές βίντεο
Κλίση: 5° εμπρός έως 35° πίσω. Ασύρματη μονάδα φόρτισης
1 έξοδος HDMI 2.0, 1 είσοδος HDMI 2.0
Webcam
Υπέρυθρη κάμερα HP TrueVision HD με ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Υπηρεσίες εγγύησης*
Παραλαβή και
επιστροφή για
3 έτη
UC994E

1 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.)

© 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 διατυπώνονται στις ρητές
δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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 http://www.microsoft.com. 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.
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