Podatkovni list

HP ENVY All-in-One PC 27-b112ny
Umetnost moči
Večnamenski računalnik HP ENVY s prefinjenim slogom in izjemno zmogljivostjo spremeni delovni prostor v galerijo.
Združuje elegantno, moderno oblikovanje z vrhunsko močjo v napravi, na kateri si ne boste želeli samo delati, pač pa jo
tudi pokazati.

Umetelni slog

Predstavljajte si zaslon z diagonalo
68,6 cm (27 palcev), mikro robovi in
lebdečim steklom, ki je popolnoma
uravnotežen na tankem kovinskem
stojalu. Ta izjemna umetnina bo vaš
dom napolnila z modernim slogom in
brezčasno eleganco.

Izjemna zmogljivost

Edinstvene funkcije, na primer
pojavna kamera, ki zagotavlja
zasebnost, mikrofon, procesor Intel®
Core™ i5/i71 in do 16 GB pomnilnika
RAM omogočajo varno pretakanje
vsebin, igranje iger in opravljanje dela
nad vsemi pričakovanji.

Zabava iz prve vrste

Ta zaslon na dotik z ločljivostjo QHD,
pri nekaterih modelih pa tudi 4K2,
zagotavlja vrhunsko kinematografsko
izkušnjo. Skupaj s štirimi zvočniki HP
in zvokom, ki so ga nastavili v
podjetju Bang & Olufsen, bo v vaš
dom prispela vrhunska zabava.

Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. 2 Za ogled slik v polni ločljivosti QHD je potrebna vsebina
štirikratne visoke ločljivosti (QHD), za ogled slik v polni ločljivosti 4K pa je potrebna vsebina 4K.
1

Podatkovni list

HP ENVY All-in-One PC 27-b112ny

Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i7-7700T (osnovna frekvenca 2,9 GHz, s tehnologijo Intel®
Turbo Boost tudi do 3,8 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 sedme generacije
Nabor vezij
Intel H170
Pomnilnik
16 GB pomnilnika DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Skupno število rež: 2 SODIMM
Hitrosti prenosa podatkov do 2133 MT/s.
Shranjevanje
2 TB 5400 obr./min SATA
512-GB pogon SSD PCIe® NVMe™ M.2
Dropbox1
Grafika
Ločeno: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 GB namenskega pomnilnika GDDR5);
Zvočna kartica
Bang & Olufsen
Prikaz
68.6 cm (27") diagonal 4K IPS anti-glare WLED-backlit touch screen (3840 x 2160)
Napajanje
180-vatni zunanji napajalnik z izmeničnim tokom
_

Povezovanje

Brezžična povezljivost
Kombinirani vmesnik 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) in Bluetooth® 4.2 M.2
Vrata
4 priključki USB 3.0; 1 priključek USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
Bralnik pomnilniških kartic 3-v-1
Priključki za video
1 izhodni priključek HDMI 2.0 (s podporo za HDCP 2.2); 1 vhodni priključek HDMI 1.4b
(s podporo za HDCP 1.4)
Spletna kamera
Kamera HP TrueVision HD IR z dvokanalnim digitalnim mikrofonom

Oblikovanje
Barva izdelka
Siva
_

Programska oprema

Aplikacije HP
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart
Programska oprema
CyberLink PowerDirector; 1-mesečni preizkus za nove naročnike zbirke Microsoft®
Office 365
Storitve in podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 2CZ29EA #BED
Koda UPC/EAN: 192545312677
Ustreznost za električno učinkovitost
Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Teža
11 kg; Pakirano: 14,4 kg
Mere
61,5 x 19 x 45,67 cm; Pakirano: 74,2 x 23,6 x 60 cm
Garancija
1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.
Priloženi pripomočki
Brezžična tipkovnica HP ENVY
Brezžična miška HP ENVY
Funkcije
Nagib: od 5° naprej do 25° nazaj

Garancijske storitve*
3-letni
prevzem in
vračilo
UC994E

1 25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje dvanajstih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, pojdite na spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena. 2 30-dnevna brezplačna preskusna

različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 30 dni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.) 6 Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije
morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logotip
Intel in logotip Intel Inside so blagovne znamke družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah. 7 Zmogljivost tehnologije Intel® Turbo Boost je odvisna od strojne in programske opreme ter splošnih sistemskih nastavitev. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto
http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene takšnim izdelkom in storitvam.
Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft, Windows in logotip Windows so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA.
Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge
blagovne znamke so last svojih lastnikov. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno
posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo
zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
februar 2018
AD

