Karta produktu

HP ENVY All-in-One PC 27-b100nw
Elegancja i wydajność
Dzięki wyszukanemu stylowi i wyjątkowej wydajności komputer HP ENVY All-in-One przekształca miejsce pracy w
przestrzeń o walorach artystycznych. Łączy w sobie smukłą, nowoczesną konstrukcję z niezwykłą wydajnością – to nie
tylko urządzenie, na którym praca staje się przyjemnością, ale także przedmiot, którym chcesz się pochwalić.

Eleganckie wzornictwo

Spróbuj go sobie wyobrazić:
wyświetlacz o przekątnej 68,6 cm
(27″) z bardzo wąską ramką,
sprawiający wrażenie zawieszonego
w powietrzu; doskonale wyważony i
umieszczony na smukłym
metalowym stojaku. To niesamowite
dzieło sztuki wprowadzi nowoczesny
styl i ponadczasową elegancję do
każdego domu.

Wyjątkowa wydajność

Unikatowe funkcje, takie jak
wysuwana kamera internetowa i
mikrofon, procesor Intel® Core™
i5/i71 oraz do 16 GB pamięci RAM
sprawiają, że można bezpiecznie
przesyłać strumieniowo treści
multimedialne, bawić się i pracować
w sposób przekraczający wszelkie
oczekiwania.

Rozrywka na najwyższym
poziomie

Ten dotykowy ekran QHD
(w wybranych modelach 4K)2
zapewnia nieporównywalne kinowe
wrażenia. Dzięki czterem głośnikom
HP i systemowi dźwiękowemu
opracowanemu przez Bang & Olufsen
Twój dom stanie się prawdziwym
centrum rozrywki.

Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości
zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności. 2 Do wyświetlania obrazu w pełnej rozdzielczości QHD (quad high-definition)
wymagane są treści w rozdzielczości QHD, a do wyświetlania obrazu w pełnej rozdzielczości 4K – treści w rozdzielczości 4K.
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Specyfikacje
Wydajność

System operacyjny
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i5-7400T (2,4 GHz, maks. 3 GHz z technologią Intel® Turbo
Boost, 6 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i5 7. generacji
Zestaw układów
Intel H170
Pamięć
16 GB pamięci DDR4-2133 SDRAM (2 × 8 GB); Łączna liczba gniazd: 2 gniazda
SODIMM
Archiwizacja danych
Dysk SATA 2 TB 5400 obr./min
Napęd SSD 256 GB PCIe® NVMe™ M.2
Nagrywarka DVD
Dropbox1
Grafika
Osobna: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 GB dedykowanej pamięci GDDR5);
Karta dźwiękowa
Bang & Olufsen
Wyświetlacz
Ekran dotykowych WLED o przekątnej 68,6 cm (27") QHD IPS z powłoką
antyrefleksyjną (2560 x 1440)
Zasilanie
Zasilacz 180 W pr. zm.
_

Sieci i łączność

Łączność bezprzewodowa
Karta 802.11a/b/g/n/ac (2x2) z modułem Bluetooth® 4.0 M.2
Porty
4 porty USB 3.0
1 port USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
Czytnik kart pamięci 3 w 1
Złącza wideo
1 wyjście HDMI 2.0 (z obsługą HDCP 2.2); 1 wejście HDMI 1.4b (z obsługą HDCP 1.4)
Kamera internetowa
Kamera HP TrueVision HD IR z zespołem dwóch mikrofonów cyfrowych

_

Oprogramowanie

Aplikacje HP
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart
Oprogramowanie
CyberLink PowerDirector; Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft®
Office 365
Serwis i wsparcie
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informacje dodatkowe

Oznaczenie
P/N: 1JS87EA #AKD
Kod UPC/EAN: 190781749998
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver
Waga
11 kg; Zapakowane: 14,4 kg
Wymiary
61,5 × 19 × 45,67 cm; Zapakowane: 74,2 × 23,6 × 60 cm
Gwarancja
2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do
klienta; Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej
informacji można uzyskać u dilera HP.
Akcesoria w zestawie
Klawiatura bezprzewodowa HP ENVY
Mysz bezprzewodowa HP ENVY
Cechy
Nachylenie: od 5° w przód do 25° w tył

Usługi gwarancyjne*
3 lata z
odbiorem i
zwrotem
UM918E

1 25 GB miejsca na dysku sieciowym przez 12 miesięcy od chwili rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymagany dostęp do internetu (nie wchodzi w zakres dostawy).
2 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 30 dni (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 30 dni w zestawie. Po tym okresie automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w niniejszym dokumencie. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym
swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu
USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji
i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do
Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com.
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