Спецификация

HP ENVY All-in-One PC 27-b101nu
Изкуството на мощта
С изискан стил и изключителна производителност HP ENVY All-in-One превръща работното ви пространство в
наслада за окото. Той комбинира елегантен, модерен дизайн с високотехнологична мощ в една машина, на
която не просто ще искате да работите – ще искате да я показвате.

Изящен стил

Представете си следното:
Повдигнат стъклен Micro Edge
дисплей с 68,6 см (27 инча)
диагонал, балансиран перфектно
на тънка метална стойка. Това
спиращо дъха произведение на
изкуството внася модерна
елегантност и неподвластна на
времето красота в дома Ви.

Изключително представяне

С уникални функции като
изскачаща поверителна камера и
микрофон, Intel® Core™ i5/i7
процесор1 и до 16GB RAM можете
защитено да предавате поточно,
да играете и да работите отвъд
всички очаквания.

Забавление от първия ред

QHD дисплеят (или при определени
модели – 4K) със сензорен екран Ви
предоставя най-невероятното
кинопреживяване. В комбинация с
четворните тонколони HP и звук от
Bang & Olufsen домът Ви се
превръща в център на
забавлението.

Multi-core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.
Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните ви конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка за по-висока
производителност. 2 Необходимо е Quad HD (QHD) съдържание за преглед на QHD изображения и 4K съдържание за преглед на 4K изображения.
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Изобразяване
IPS панел
Независимо къде сте застанали този екран предоставя ясен и ярък
образ със 178° ъгъл на видимост, така че всички да виждат идеално.
_

7-мо поколение процесори Intel® Core™
Мощната производителност лесно се справя с необходимостта от
изпълняване на няколко задачи едновременно, позволява нови начини
за взаимодействие с компютъра и предоставя усъвършенствани
възможности за 4K видеопредаване.
_

Опции за DDR4 RAM
DDR4 е бъдещето на RAM паметта – проектирана да работи
по-ефективно и по-надеждно при по-бързи скорости. Благодарение на
по-широката честотна лента всичко – от изпълняване на няколко
задачи едновременно до играене на игри – е станало по-бързо.4
_
_
_
_
_

Intel® HD Graphics
Впечатляващите графични карти ви улесняват във всичко, което
правите. Независимо дали гледате видео или просто сърфирате в
мрежата, Intel® HD Graphics показва всички образи на екрана с плавно и
ясно качество.
_

Графична карта NVIDIA® GeForce® GTX 950M
Производителността на графична карта на нивото на тези за
настолните компютри Ви дава плавна игра с висока разделителна
способност на вашия лаптоп. А с технологията BatteryBoost™ на
NVIDIA® производителността на графичната Ви карта се регулира
динамично, което Ви дава по-дълги сесии игра за едно наистина
мобилно изживяване.
_

HDMI-in
Наслаждавайте се на любимото си съдържание на по-голям екран,
като включите игралната си конзола, Blu-ray плейъра, компютъра или
устройство за стрийминг.
_

HDMI-out
Никога не е било по-лесно да дадете на устройството си по-голям или
втори дисплей. С HDMI изход можете да предавате HD видео и звук
само с един стандартен кабел.
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При SSD дискове GB = 1 милиард байта. Реалният форматиран капацитет е по-малък. До 35 GB твърд диск е запазен за софтуер за възстановяване на системата.
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Спецификации
Изпълнение

Операционна система
Windows 10 Home 64
Процесор
Intel® Core™ i7-7700T (2,9 GHz основна честота, до 3,8 GHz, с технология Intel®
Turbo Boost, 8 MB кеш, 4 ядра)
Клас на процесора: 7-то поколение Intel® Core™ i7 процесор
Чипсет
Intel H170
Памет
8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Общо слотове: 2 SODIMM модула
Съхраняване
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Графика
Дискретен: NVIDIA® GeForce® GTX 950 (4 GB GDDR5 заделена);
Аудио
Bang & Olufsen;
Дисплей
68,6 см (27 инча) диагонал, UHD IPS антиотражателен сензорен екран с WLED
подсветка (3840 x 2160)
Захранване
180 W захранващ адаптер за променлив ток
_

Свързване

Безжични връзки
Комбинация от 802.11a/b/g/n/ac (2x2) и Bluetooth® 4.0 M.2
Портове
4 USB 3.0
1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
Четец за карти-памет 3 в1
Видео съединители
1 HDMI изход 2.0 (с HDCP 2.2 поддръжка); 1 HDMI вход 1.4b (с HDCP 1.4
поддръжка)
Уеб камера
HP TrueVision HD IR камера с цифров микрофон с двоен обхват

Разработване
Цвят на продукта
Сиво
_

Софтуер

Приложения на НР
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart
Софтуер
CyberLink PowerDirector; 1-месечен тестов период за новите потребители на
Microsoft® Office 365
Сервиз и поддръжка
McAfee LiveSafe™ 2
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: 1AW16EA #AKS
UPC/EAN код: 191628124862
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
11 кг; Опакован: 14,4 кг
Размери
61,5 x 19 x 45,67 см; Опакован: 74,2 x 23,6 x 60 см
Гаранция
1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт в сервизен център;
Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до 3
години; За повече информация се свържете с местния търговски представител на
HP.
Включени аксесоари
Безжична клавиатура HP ENVY
Безжична мишка HP ENVY
Характеристики
Наклон: от 5° напред до 25° назад

Гаранционни услуги*
3-годишна
гаранция с
връщане в
склад
U9787E
1 25 GB безплатно онлайн хранилище за 12 месеца от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com. Необходима е интернет услуга, която не е

включена в офертата. 2 Предложение за 30-дневен пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 30 дни са включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.) 6 Multi-Core е технология, разработена
да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология. Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на
приложението и от хардуерните и софтуерните ви конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка за по-висока производителност. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, логото на Intel и логото на Intel Inside са търговски марки на Intel Corporation в САЩ
и други страни. 7 Ефективността на технологията Intel® Turbo Boost зависи от хардуера, софтуера и общата системна конфигурация. За допълнителна информация вижте http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи
продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящото. Microsoft, Windows и логото на Windows са
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Bluetooth е търговска марка на своя собственик и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни. ENERGY STAR е регистрирана марка,
собственост на американското правителство. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели. Не всички функции са налични във всички издания или версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен
хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за
актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com.
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