Datablad

HP ENVY All-in-One PC 27-b110no
Kraftfull elegans
Med en sofistikerad stil och enastående prestanda omvandlar HP ENVY Allt-i-ett din arbetsplats till en konstutställning.
Snygg, modern design och banbrytande kraft – en dator som både är bra att arbeta på och snygg att titta på.

Stilfull

Föreställ dig detta: En i det närmaste
ramlös glasskärm på 68,6 cm
(27 tum) som balanserar på ett tunt
metallstativ och ser ut att sväva.
Snygg design som ger hemmet en
moderna elegans och tidlös charm.

Otrolig prestanda

Använd unika funktioner som en
popup-sekretesskamera och
-mikrofon, Intel® Core™
i5-/i7-processor1 och upp till 16 GB
RAM minne för att strömma, spela
och bli mer effektiv på ett säkert sätt.

Underhållning på högsta nivå

Få biokänsla hemma med en
enastående QuadHD-skärm2 och
specialanpassade Quad-högtalare
från HP som utvecklats i samarbete
med ljudexperter från Bang &
Olufsen.2

HP Lounge, kom närmare dina
favoritartister

Med obegränsad åtkomst till musik
och exklusivt material för HPs kunder
slipper du söka – du får det
levererat.17

Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens
varierar beroende på programarbetsbelastningen samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda. 2 Innehåll med hög upplösning (QHD) krävs för visning av
QHD-bilder. 17 Obegränsad tillgång till Universal Music-portföljen i 12 månader, utan kostnad för HPs kunder. Internetåtkomst krävs.
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HP ENVY All-in-One PC 27-b110no

Specifikationer
Prestanda

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-7700T (2,9 GHz, upp till 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8
MB cache, 4 kärnor)
Processorfamilj: 7:e generationens Intel® Core™ i7-processor
Kretsar
Intel H170
Minne
8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Totalt antal platser: 2 SODIMM
Informationslagring
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafik
Separat: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 GB dedikerat GDDR5);
Ljud
Bang & Olufsen;
Bildskärm
68,6 cm (27 tum) diagonal QHD IPS antireflexbehandlad WLED-bakgrundsbelyst
pekskärm (2 560 x 1 440)
Strömförsörjning
180 W nätadapter
_

Anslutning

Trådlös anslutning
802.11a/b/g/n/ac (2x2) kombinerat med Bluetooth® 4.0 M.2
Portar
4 USB 3.0
1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
3-i-1 minneskortläsare
Videoanslutningar
1 HDMI-utgång 2.0 (med stöd för HDCP 2.2); 1 HDMI-ingång 1.4b (med stöd för HDCP
1.4)
Webbkamera
HP TrueVision-kamera med HD IR och dubbla digitala mikrofoner

Design

Produktens färg
Grå
_

Programvara

HP-appar
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart; HP Lounge
Programvara
CyberLink PowerDirector; Netflix; 1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder
Service och Support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ytterligare information

Artikelnummer
P/N: Z7C66EA #UUW
UPC/EAN code: 190781349105
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
11 kg; Förpackat: 14,4 kg
Yttermått
61,5 x 19 x 45,67 cm; Förpackat: 74,2 x 23,6 x 60 cm
Garanti
1 års hämtnings- och returservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka
garantin för produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och
tillbehör" på produktsidorna på hp.com.
Tillbehör som ingår
HP ENVY trådlöst tangentbord
HP ENVY trådlös mus
Funktioner
Lutning: 5° framåt till 25° bakåt

1 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy. Internettjänst krävs. Ingår ej. 2 McAfee LiveSafe 30

dagars kostnadsfritt prova på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 30 dagarna ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är
USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är ett varumärke som tillhör innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA
och andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i USA. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av
funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter
kan tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com.
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