Dataark

HP ENVY All-in-One PC 27-b110no
Kunst med styrke
Med elegant stil og optimal udskriftskvalitet forvandler HP ENVY All-in-One din arbejdsplads til et galleri. Den
kombinerer et flot og moderne design med den bedste ydeevne i en maskine, du ikke bare vil arbejde på – men også
vise frem.

Kunstnerisk stil

Forestil dig dette: En 68,6-cm (27")
mikrokant-skærm i glas perfekt
balanceret på et tyndt metalstativ.
Dette flotte kunstværk bringer
moderne og tidløs elegance ind i dit
hjem.

Unik ydelse

Med unikke egenskaber, som f.eks. et
pop op-kamera og mikrofon, Intel®
Core™ i5/i7 processor1 og op til 16 GB
RAM, kan du sikkert streame, spille og
arbejde ud over alle forventninger.

Underholdning på forreste række

Dit hjem kan forvandles til en biograf
med HP Quad-højttalere, der er
tilpasset i samarbejde med
lydeksperter hos Bang & Olufsen,
kombineret med en flot
QuadHD-skærm.2

HP Lounge – kom tættere på de
kunstnere, du elsker

Med ubegrænset adgang til musik og
eksklusivt indhold for HP-kunder, er
der ingen grund til at søge efter det –
det kommer direkte til dig.17

Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og klokfrekvensen afhænger af
belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne. 2 Der kræves Quad-indhold i HD (QHD) for at kunne se fulde QHD-billeder. 17
HP-kunder kan få 1 års gratis, ubegrænset adgang til Universal Musics store udvalg af musik. Kræver internetadgang.
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HP ENVY All-in-One PC 27-b110no

Specifikationer
Ydeevne

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-7700T (2,9 GHz, op til 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 8 MB
cache, 4 kerner)
Processorfamilie: 7. generations Intel® Core™ i7-processor
Chipsæt
Intel H170
Hukommelse
8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Slots i alt: 2 SODIMM
Harddiskplads
1 TB 7200 o/min. SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafik
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 GB dedikeret GDDR5);
Lyd
Bang & Olufsen
Skærm
Refleksfri QHD IPS-berøringsskærm med WLED-bagbelysning på 68,6 cm (27") (2560
x 1440)
Strømforsyning
180 W vekselstrømsadapter
_

Tilslutning

Trådløs forbindelse
Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (2x2) og Bluetooth® 4.0 M.2
Porte
4 USB 3.0
1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
3-i-1-hukommelseskortlæser
Skærmstik
1 HDMI 2.0-udgang (med HDCP 2.2-understøttelse); 1 HDMI 1.2-indgang (med HDCP
1.4-understøttelse)
Webcam
HP TrueVision HD-kamera med IR-teknologi og to digitale mikrofoner

Design

Produktfarve
Grå
_

Software

HP-apps
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart; HP Lounge
Software
CyberLink PowerDirector; Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office
365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: Z7C66EA #UUW
UPC/EAN code: 190781349105
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
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 begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og
arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger i
afsnittet om tilbehør på hp.com produktsiderne.
Inkluderet tilbehør
Trådløst HP ENVY-tastatur
Trådløs HP ENVY-mus
Funktioner
Vippefunktionalitet: 5° fremad til 25° bagud

1 25 GB gratis onlinelagerplads i 12 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 30 dages

gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
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