Datasheet

HP ENVY Curved All-in-One 34-b150nd
's Werelds breedste gebogen all-in-one
Geniet thuis van 's werelds breedste curved all-in-one pc. Dankzij het vakmanschap van het ultradunne curved scherm
met microranden en de bijna vijf miljoen pixels kan dit revolutionaire kunststukje niets anders dan indruk op je maken.

Opvallend design

Je zult perplex staan van dit
gigantische curved scherm met
microranden en geïntegreerde
privacycamera dat boven de
ergonomische aluminium voet en
geluidsbalk lijkt te zweven.

1

Krachtige prestaties

Ervaar de adembenemende
prestaties van de toonaangevende
Intel® Core™-processor, draadloos
opladen en NVIDIA® GeForce® GTX
1050 grafische kaart. Zorg dat je
optimaal kunt genieten van al je
favoriete entertainment.

Quad high-definition (QHD) content is vereist voor de weergave van QHD-beelden.

Een feest voor je zintuigen

Dit is een totaal nieuwe wereld van
beeld en geluid. Kies voor de ultieme
bioscoopervaring op een
ultra-HDR-compatibel 34-inch
(86,3-cm)1 scherm met vier speakers
en audio van Bang & Olufsen.
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Pluspunten
8e-generatie Intel® Core™-processor
Verbeter de prestaties en zorg voor een uitzonderlijke pc-ervaring met een
soepele systeemrespons en korte laadtijden. Stream de beste content of
maak je eigen context met ondersteuning voor resoluties tot 4K.
_

NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Graphics
Beschik over de kracht om snel, soepel en energie-efficiënt te gamen met
de nieuwste DirectX® 12- en GeForce®-functionaliteit voor 1080p-video in
de nieuwste games.
_

Solide verbindingen
Geen zorgen over wisselende internetdekking en zwakke verbindingen.
Houd verbinding met wifi en met Bluetooth®-accessoires dankzij de
nieuwste 802.11 a/c (2 x 2) WLAN-adapter en Bluetooth® 4.2.
_

DDR4 RAM-opties
DDR4 is het RAM van de toekomst, dat is ontworpen om efficiënter en
betrouwbaarder te werken bij hogere snelheden. Dankzij de hogere
bandbreedte gaat alles stukken sneller, van multitasking tot gamen.
_

Opslagschijf
Geen zorgen over een groeiende verzameling digitale films, liedjes en
foto's. Met gigantische opslagopties kun je het allemaal bewaren en houd je
nog ruimte over.
_

PCIe SSD opslag
Beschikbaar in 512 GB, PCIe-gebaseerde flashopslag is tot 17x sneller dan
een traditionele 5400-rpm laptopschijf.

Draadloos opladen
Ontdek een nieuw type gebruiksgemak: draadloze oplaadmogelijkheid is
ingebouwd in de voet. Plaats je compatibele smartphone op de houder om
volledig snoerloos op te laden.
HP privacycamera
De innovatieve webcam is zo ontworpen dat hij verschijnt als hij nodig is en
verdwijnt als hij niet gebruikt wordt, zodat je veilig online kunt zijn.
Vier luidsprekers en twee passieve radiatoren met Bang & Olufsen
Vier luidsprekers, twee passieve radiatoren en door de experts van Bang &
Olufsen afgeregelde audio zorgen voor een dynamisch geluid bij alle
frequenties met een heldere klank en diepe bastonen.
_

HP TrueVision HD IR-camera
Met de infraroodsensor en de extra beveiliging van Windows Hello kun je op
een veilige manier inloggen op de computer. Een heldere weergave bij
videochats, ook in slecht-verlichte omgevingen.18
_

Geluidsbalk voor een ongelooflijk geluid
Vier in de geluidsbalk geïntegreerde luidsprekers aan de voorzijde sturen
een helder, levendig geluid op je af onder een hoek van 45 graden. Met de
intuïtieve touchbediening van de audiodraaischijf stel je gemakkelijk het
volume in.
_

Technicolor Color-gecertificeerd
Bekijk films in levensechte kleuren op een apparaat dat gecertificeerd is om
aan dezelfde strenge standaarden voor kleuraccuratesse te voldoen die
ook in Hollywood gelden.
USB-C™ Thunderbolt™
Lever stroom aan je apparaat, sluit een extern scherm aan of breng data
over met de baanbrekende snelheid van 40 Gb/sec via één indrukwekkende
USB-C™ Thunderbolt™-poort. Hij is omkeerbaar, dus je kunt de connector
niet verkeerd plaatsen.19
_

Micro Edge beeldscherm
Dit revolutionaire scherm met een ultradunne, nauwelijks zichtbare rand
heeft een schitterend, efficiënt ontwerp waarbij het grotere scherm in een
kleinere omlijsting is geplaatst.
_

IPS-scherm
Waar je ook staat, dit scherm met brede inkijkhoeken van 178° produceert
heldere, levendige beelden, zodat iedereen goed zicht heeft.
_

HP Jumpstart
Als je de pc voor het eerst opstart, krijg je een persoonlijke rondleiding
tijdens de installatie en een informatief overzicht van de kenmerken van de
pc.
_

Dropbox-opslag in de cloud
Bewaar en synchroniseer al je content online met Dropbox. Profiteer van 25
GB opslagruimte om overal waar internet is foto's, muziek en bestanden te
openen, te beheren en te delen.20
_

Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en
klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau. 4K-content is vereist voor de weergave van
4K-beelden. Systeemlaadtijd en -respons zijn afhankelijk van de productconfiguratie.
2
Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar. De specificaties voor het 802.11ac WLAN zijn voorlopige specificaties. Indien de definitieve specificaties verschillen van de voorlopige specificaties, kan dit
gevolgen hebben voor de communicatie van de laptop met andere 802.11ac WLAN-apparaten. Bluetooth® is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt.
3
Gebaseerd op interne tests van HP met CrystalDiskMark-benchmarkingsoftware. De performance is sequentieel sneller (alleen lezen) in vergelijking met een traditionele 5400-rpm schijf.
18
Om de beschreven kenmerken te gebruiken is mogelijk software of een andere applicatie van derden vereist.
19
De overdrachtssnelheid varieert. Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; de werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn. USB Type-C™ en USB-C™ zijn
handelsmerken van USB Implementers Forum.
20
25 GB gratis online opslag gedurende één jaar vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een
internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
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Specificaties
Prestaties

Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-8700T (2,4 GHz, 6 cores)
Processorfamilie: 8e-generatie Intel® Core™ i7-processor
Chipset
Intel® H370
Geheugen
16 GB DDR4-2666 SDRAM (2 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 SODIMM
Overdrachtssnelheden tot 2666 MT/sec.
Gegevensopslag
1-TB 7200-rpm SATA
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Video
Discrete: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB GDDR5 gereserveerd); Met de NVIDIA®
Pascal™-architectuur
Scherm
34-inch (86,3-cm) WQHD IPS ontspiegeld WLED-backlit (3440 x 1440)
Voeding
280 W externe stroomadapter
_

Interfacemogelijkheden

Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 4.2 M.2 combo
Poorten
Achter: 4 USB 3.1; 1 HDMI-ingang 2.0; 1 HDMI-uitgang 2.0; 1 RJ-45
Zijde: 1 hoofdtelefoon/microfoon combo; 1 Thunderbolt™ 3
3-in-1 geheugenkaartlezer
Videoaansluitingen
1 HDMI-uitgang 2.0 (met HDCP 2.2-ondersteuning)
Webcam
HP TrueVision HD IR-camera met twee digitale microfoons

Ontwerp

Productkleur
Asgrijs houten korrelpatroon
_

Software

HP apps
HP audioschakelaar; HP Display Control; HP JumpStart
Software
Netflix; Testversie voor 1 maand voor nieuwe Microsoft® Office 365-klanten
Service en support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Aanvullende informatie

Bestelnr.
P/N: 4RR64EA #ABH
UPC/EAN code: 193015215009
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
11,5 kg; In verpakking: 15,65 kg
Afmetingen
81,5 x 20 x 45,8 cm; In verpakking: 97,4 x 28,9 x 60,8 cm
Garantie
2 jaar garantie, inclusief 2 jaar garantie op onderdelen, 2 jaar op arbeid en 2 jaar onsite
service. Voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn
van toepassing.; De garantie van het product kan worden verlengd tot totaal 3 jaar;
voor meer informatie: www.hp.nl/garantie-uitbreiding
Meegeleverde accessoires
HP ENVY draadloos toetsenbord
HP ENVY draadloze muis
Kenmerken
Kantelen: 0° voorover tot 25° achterover

Garantieservices*
3 jaar haal- en
brengservice
UC994E

1 25 GB gratis online opslag gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website www.dropbox.com. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
2 McAfee LiveSafe 30 dagen gratis op proef (internettoegang is vereist. Eerste 30 dagen inbegrepen. Daarna is een abonnement vereist voor live updates.)
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