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HP ENVY Curved All-in-One PC 34-b010no
Total innlevelse. Absolutt forførelse.
Senke deg ned i hjemmeunderholdningens rike med en oppslukende opplevelse uten sidestykke. Fra håndverket i den
ultratynne, buede mikrokantskjermen til hver eneste av nesten fem millioner piksler, dette revolusjonerende
kunststykket ble designet for å imponere, oppsluke og få deg til å måpe.

FENGSLENDE DESIGN

Designet for å stoppe deg i sporet,
denne svære mikrokantede buede
skjermen med integrert
personvernkamera ser ut som om
den svever over en skulpturert
aluminiumsfot og lydplanke.
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KRAFT OG LIDENSKAP

Opplev spenningen med pulserende
ytelse. Med bransjeledende
Intel®-prosessorer, trådløs lading og
separat grafikkort får denne
alt-i-ett-maskinen virkelig hjertet til å
banke fortere.

OMRINGER SANSENE

Dette er en helt ny verden av bilde og
lyd. Få den ultimate kinoopplevelsen
på en Ultra WQHD1-skjerm på 86,3
cm (34") diagonalt med fire
høyttalere og lyd fra Bang & Olufsen.

HP LOUNGE, KOM NÆRMERE INN
PÅ ARTISTENE DU ER GLAD I

Med ubegrenset tilgang til musikk og
eksklusivt innhold for HP-kunder er
det ingen grunn til å søke etter det –
det kommer til deg.17

Wide Quad High Definition-innhold (WQHD) kreves for å vise WQHD-bilder. 17 Ubegrenset tilgang til Universal Musics portefølje i 12 måneder, gratis for HP-kunder. Internett-tilgang kreves.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i7-7700T (2,9 GHz, opptil 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost Technology, 8
MB hurtigbuffer, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: 7. generasjon Intel® Core™ i7-prosessor
Brikkesett
Intel H270
Minne
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Totalt antall spor: 2 SODIMM
Datalagring
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafikk
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 GB GDDR5 dedikert);
Lyd
Bang & Olufsen;
Skjerm
Ultrabred IPS-skjerm på 86,3 cm (34") diagonalt (1900 mm buet radius) med QHD,
anti-refleks og WLED-bakbelysning (3440 x 1440)
Strøm
230 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)
1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt
1 RJ-45
3-i-1 minnekortleser
Videokontakter
1 HDMI-ut 2.0; 1 HDMI-inn 2.0
Webcam
HP TrueVision HD-webkamera med digital dual-array mikrofon

Design

Produktfarge
Ask sølvfarget glitter
_

Programvare

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

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: Z7C67EA #UUW
UPC/EAN code: 190781349112
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
11,5 kg; Pakket: 15,65 kg
Mål
81,5 x 20 x 45,8 cm; Pakket: 97,4 x 28,9 x 60,8 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 35° bakover; Trådløs lademodul

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.)
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