גיליון נתונים

HP ENVY Curved All-in-One PC
34-b000nj
חווייה טוטאלית .פיתוי מוחלט.
פרוץ את גבולות הבידור הביתי עם חוויה
מהפנטת וייחודית .מהאומנות של צג
ה Micro Edge-המעוגל והדק במיוחד שלו
ועד כל אחד מכמעט חמשת מיליון הפיקסלים,
יצירת אומנות מהפכנית זו נועדה להרשים,
למשוך את תשומת הלב ולהפתיע.

עיצוב מרתק

צג  Micro Edgeמעוגל ומסיבי זה ,שנועד להדהים אותך ,עם מצלמת פרטיות משולבת ,נראה כאילו הוא צף מעל מעמד
אלומיניום מעוצב ופס צליל.
עוצמה ותשוקה

תוכל לחוות את הריגוש של ביצועים מלהיבים .עם מעבדי ® Intelמהמובילים בתעשייה ,טעינה אלחוטית וכרטיס גרפי בדיד,
התקן  All-in-Oneזה יאיץ את פעימות לבך.
אופף את החושים שלך

זהו עולם חדש לגמרי של מראות וצלילים .גלה את חוויית הקולנוע המוחלטת בצג  1Ultra WQHDבגודל  86.3ס"מ )34
אינץ'( באלכסון עם ארבעה רמקולים ושמע של .Bang & Olufsen

 1דרוש תוכן באיכות  (WQHD) Wide Quad High Definitionלהצגת תמונות באיכות .WQHD
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HP ENVY Curved All-in-One PC

מערכת הפעלה

Windows 10 Home 64

ערכת שבבים

Intel H270

אחסון

 SATAשל  5,400 ,2 TBסל"ד; כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 256 GB
Dropbox1

מעבד

זיכרון

קישוריות אלחוט
וידיאו
קול

מעבד  ,2.9 GHz) Intel® Core™ i7-7700Tעד  3.8 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  4 ,8 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 7
זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח  ;(8 GB x 2) 16 GBמספר חריצים כולל :שני רכיבי SODIMM

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

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 630
בדיד) NVIDIA® GeForce® GTX 950M :זיכרון  GDDR5ייעודי של  ,(4 GBיציאת  ;HDMI-out 2.0כניסת HDMI-in 2.0
Bang & Olufsen

אביזרים כלולים

מצלמת  HP TrueVision HD IRעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול; מקלדת אלחוטית  ;HP ENVYעכבר אלחוטי HP ENVY

יציאות

 4יציאות  ;USB 3.0יציאת ™ ;(Thunderbolt™ 3) USB 3.1 Type-Cיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת  ;RJ-45קורא כרטיס זיכרון  3ב1-

תכונות
מתח

הטיה 5° :קדימה  35°אחורה; מודול טעינה אלחוטית
מתאם מתח  ACחיצוני של  230ואט

יישומי HP

מתג HP Audio; HP Display Control; HP JumpStart

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™ 2

תוכנה

מידע נוסף
משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 ;Netflix ;CyberLink PowerDirectorגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365
P/N: 1AV93EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190781359548
 11.5ק"ג; ארוז 15.65 :ק"ג

 81.5 x 20 x 45.8ס"מ; ארוז 97.4 x 28.9 x 60.8 :ס"מ

בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

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

 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 .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(.
2

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.
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