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HP ENVY All-in-One PC 27-b107no
Kunstens krefter
Med raffinert stil og eksepsjonell ytelse gjør HP ENVY alt-i-ett arbeidsområdet til om til et galleriområde. Den
kombinerer et slankt, moderne design med toppmoderne krefter for å skape en maskin som du ikke bare vil jobbe på,
men som du også vil vise frem.

Kunstnerisk stil

Se for deg dette: en mikrokantskjerm
med svevende glass på 68,6 cm (27”)
diagonalt som er perfekt balansert på
en tynn metallfot. Dette vakre
kunstverket leverer moderne stil og
tidløs eleganse til hjemmet ditt.

Standard ytelse

Med unike funksjoner slik som
popup-personvernskamera og
-mikrofon, Intel® Core™
i5/i7-prosessor1 og opptil 16 GB med
RAM kan du trygt strømme, spille og
jobbe over alle forventninger.

Underholdning på fremste rad

Med denne QHD-skjermen eller på
enkelte modeller 4K2-skjermen med
berøringsfunksjonalitet får du den
ultimate kinoopplevelsen. Med en
kombinasjon av fire HP-høyttalere og
lyd fra Bang & Olufsen, får du et
ypperlig underholdningssystem i
hjemmet.

Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan benytte seg av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. 2 Quad high-definition-innhold (QHD) kreves for å vise QHD-bilder og 4K-innhold
kreves for å vise bilder i full 4K.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i7-7700T (2,9 GHz grunnfrekvens, opptil 3,8 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 8 MB hurtigbuffer, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: 7. generasjon Intel® Core™ i7-prosessor
Brikkesett
Intel H170
Minne
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 SODIMM
Datalagring
1 TB 7200 rpm SATA
128 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafikk
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 GB GDDR5 dedikert);
Lyd
Bang & Olufsen;
Skjerm
QHD IPS antirefleks WLED-bakbelyst berøringsskjerm på 68,6 cm (27") diagonalt
(2560 x 1440)
Strøm
180 W eksternt strømadapter
_

Tilkobling

Trådløs tilkobling
Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0 M.2
Porter
4 USB 3.0; 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
3-i-1 minnekortleser
Videokontakter
1 HDMI-ut 2.0 (med støtte for HDCP 2.2); 1 HDMI-inn 1.4b (med HDCP1.4-støtte)
Webcam
HP TrueVision HD-webkamera med digital dual-array mikrofon

Design

Produktfarge
Grå
_

Programvare

HP-apper
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart
Programvare
CyberLink PowerDirector; Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office
365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 1AV07EA #UUW
UPC/EAN code: 191628624973
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
11 kg; Pakket: 14,4 kg
Mål
61,5 x 19 x 45,67 cm; Pakket: 74,2 x 23,6 x 60 cm
Garanti
1 års begrenset garanti på deler og arbeid, og hente- og returtjeneste; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; du finner mer
informasjon under "Tilleggsutstyr og tilbehør" på produktsidene på hp.com.
Medfølgende tilbehør
HP ENVY trådløst tastatur
HP ENVY trådløs mus
Egenskaper
Vipp: 5° fremover til 25° bakover

Grantiservicer*
3 års henting
og retur
UC994E

1 25 GB gratis lagringsplass på nettet i tolv måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves, men er ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud

(krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.) 6 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og
klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron og logoene for Intel og Intel Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og andre
land. 7 Intel® Turbo Boost-ytelsen varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se http://www.intel.com/technology/turboboost for mer informasjon.
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Corporation. Bluetooth er et varemerke for innehaveren og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Alle andre
varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne
utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
Juli 2017
AD

