גיליון נתונים

HP ENVY All-in-One PC
27-b201nj
עוצמה אומנותית
עם סגנון מתוחכם וביצועים יוצאים מן הכלל,
 HP ENVY All-in-Oneהופך את סביבת
העבודה שלך לחלל של גלריה .הוא משלב
עיצוב מלוטש ומודרני עם עוצמה מהפכנית
והתוצאה היא מחשב שלא רק תרצה לעבוד
איתו ,אלא אף תרצה להשוויץ בו.

סגנון אומנותי

דמיין את זה :צג  Micro Edgeעם זכוכית צפה בגודל  68.6ס"מ ) 27אינץ'( באלכסון ,המאוזן בצורה מושלמת על מעמד דק
ממתכת .יצירת אומנות מדהימה זו מספקת חן מודרני ואלגנטיות על-זמנית לביתך.
ביצועים יוצאים מן הכלל

עם מאפיינים ייחודיים כגון מצלמת פרטיות קופצת ומיקרופון ,מעבד  1Intel® Core™ i5/i7וזיכרון  RAMשל עד 16
ג'יגהבייט ,באפשרותך להזרים בבטחה ,לשחק ולעבוד ברמה שהיא מעבר לכל הציפיות.
בידור מהשורה הראשונה

עם איכות  2QHDו 3-4Kבדגמים נבחרים ,צג מגע זה מביא לך את החוויה הקולנועית האולטימטיבית .בשילוב עם ארבעה
רמקולים של  HPושמע מבית  ,Bang & Olufsenביתך נמצא בחזית הבידור.
כולל:

● שדרג את הביצועים עם יכולת תגובה מהירה של המערכת וזמני טעינה מהירים לקבלת חוויית מחשב יוצאת מן הכלל .עם
תמיכה ברזולוציות מרהיבות של עד  ,4kהזרם תוכן פרימיום או אפילו צור תוכן משלך.
● הפעל חוויית משחק מהירה ,חלקה וחסכונית באנרגיה שמנצלת את מאפייני  DirectX® 12ו GeForce®-המתקדמים
ביותר כדי לספק גרפיקה של  1080pבמשחקים החדשים ביותר.

● לעולם לא תצטרך לדאוג עוד בנוגע לחיבור אינטרנט מקוטע או חיבור חלש .שמור על חיבור רב-עוצמה ל Wi-Fi-ולאביזרי
® Bluetoothבעזרת מתאם ה 802.11a/c (2x2) WLAN-המתקדם ביותר ו.Bluetooth® 4.2-

●  - DDR4שתוכנן לפעול ביעילות רבה יותר ובאופן מהימן יותר במהירויות גבוהות יותר  -הוא העתיד של זיכרון ה.RAM-
עם רוחב הפס הגבוה ביותר שלו ,כל פעולה  -החל בריבוי משימות וכלה במשחקים  -זוכה לביצועים משופרים.

] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר [2] .דרוש תוכן  Quad HDכדי להציג תמונות ב QHD. 3-דרוש תוכן  4Kכדי להציג תמונות  4Kמלאות Multi-Core [4] .מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או
יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר .נדרש תוכן  4Kכדי
להציג תמונות  4Kמלאות .זמן הטעינה ויכולת התגובה של המערכת תלויים בתצורת המוצר 5 .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים
שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנישא לקיים תקשורת עם התקני  WLANאחרים בתקן ® 802.11ac. Bluetoothהוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  HP Inc.במסגרת רישיון 6 .מבוסס על בדיקה
פנימית של  HPבאמצעות תוכנה להערכת ביצועים של  .CrystalDiskMarkהביצועים ברצף מהירים יותר )לקריאה בלבד( בהשוואה לכונן הדיסק הקשיח ) (HDDהמסורתי עם  5400סל"ד 7 .מבוסס על בדיקה פנימית של  HPבאמצעות תוכנה להערכת
ביצועים של  .CrystalDiskMarkהביצועים ברצף מהירים יותר )לקריאה בלבד( בהשוואה לכונן הדיסק הקשיח ) (HDDהמסורתי עם  5400סל"ד.
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מערכת הפעלה

Windows 10 Home 64

ערכת שבבים

Intel® H370

אחסון

 SATAשל  7,200 ,1 TBסל"ד; כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 256 GB
Dropbox1

מעבד

זיכרון

ממשק רשת

קישוריות אלחוט
וידיאו
קול

מעבד  6 ,2.4 GHz) Intel® Core™ i7-8700Tליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 8
זיכרון  DDR4-2400 SDRAMבנפח  ;(8 GB x 2) 16 GBמספר חריצים כולל :שני רכיבי SODIMM

 10/100/1000 GbE LANמשולב

® (2x2) 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fiו Bluetooth® 4.2 M.2-משולב

משולב :כרטיס גרפי Intel® UHD Graphics 630
בדיד) NVIDIA® GeForce® GTX 1050 :זיכרון  GDDR5ייעודי של  ,(4 GBמופעל באמצעות ארכיטקטורת ™ ,NVIDIA® Pascalיציאת HDMI
 ,Bang & Olufsenשני רמקולים  8ואט

אביזרים כלולים

מצלמת  HP Truevision FHD IRעם מערך של שני מיקרופונים דיגיטליים; מקלדת אלחוטית  ;HP ENVYעכבר אלחוטי HP ENVY

יציאות

 4יציאות  ;USB 3.1יציאת  ;HDMI-in 2.0יציאת  ;HDMI-out 2.0יציאת  ;RJ-45קורא כרטיס זיכרון  3ב1-

מאפיינים
חשמל

הטיה -5° :קדימה עד  35°אחורה

מתאם מתח  ACחיצוני של  230ואט

יישומי HP

מתג HP Audio; HP Display Control; HP JumpStart

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™ 2

תוכנה

מידע נוסף
משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 ;Netflixגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365
P/N: 4CN04EA #ABT
קוד UPC/EAN: 192545635295

 11ק"ג; ארוז 14.4 :ק"ג

 45.67 x 19 x 61.5ס"מ; ארוז 60 x 23.6 x 74.2 :ס"מ

בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת ל -3שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;.

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים מומלצים*

* לא כלול.
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