Taulukot

HP ENVY All-in-One PC 27-b202no
Art of power
With sophisticated style and exceptional performance, the HP ENVY All-in-One transforms your work space into a gallery
space. It combines sleek, modern design with cutting-edge power for a machine you won’t just want to work on – you’ll
want to show off.

Artful style

Standout performance

Picture this: a 68.6 cm (27”) diagonal floating
glass Micro Edge display balanced perfectly on a
thin metal stand. This stunning work of art brings
modern grace and timeless elegance to your
home.

Ainutlaatuisen esiin ponnahtavan kameran,
mikrofonin, Intel® Core™ i5/i7 -prosessorin1 ja jopa
16 Gt:n RAM-muistin ansiosta voit suoratoistaa,
pelata ja työskennellä huoletta kaikki odotukset
ylittävällä tavalla.

Front-row entertainment

Tämä QHD2- tai tietyissä malleissa 4K3kosketusnäyttö tuottaa
elokuvateatterimaisia elämyksiä. Neljä HPkaiutinta ja Bang & Olufsen -ääni vievät
kotisi viihteen kärkipaikalle.

1 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten

työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
2 Quad HD -tarkkuuden kuvien katselemiseen vaaditaan QHD-sisältöä.
3 Täyden 4K-tarkkuuden kuvien käyttämiseen vaaditaan 4K-sisältöä.
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Ominaisuudet

4K-tarkkuuksinen IPS-näyttö, valinnaiset kosketustoiminnot
8,2 miljoonaa pikseliä herättävät sisältösi henkiin erinomaisella laadulla ja
178 asteen laajoilla katselukulmilla.

Neljä käyttäjään suunnattua kaiutinta
Lempimusiikkiasi, elokuvia ja pelejä suurella äänenvoimakkuudella. Kun ääni
on suunnattu itseäsi kohden, mikään ei erota sinua viihteestä.

8. sukupolven Intel® Core™ -prosessori
Uudenlainen suorituskyky varmistaa tasaisen järjestelmän vasteen ja nopeat
latausajat, joten tietokone tuottaa poikkeuksellisia kokemuksia. Tukee
hämmästyttävää 4K-tarkkuutta. Suoratoista ensiluokkaista sisältöä tai luo
sitä itse.

Soundbar tuottaa uskomatonta ääntä
Upotettu soundbar. Neljä eteenpäin osoittavaa kaiutinta on suunnattu itseäsi
kohden 45 asteen kulmassa, jotta ääni kuuluu selkeän voimakkaana.
Intuitiivisen kosketusohjauksen ansiosta äänenvoimakkuutta on helppo
säätää.

NVIDIA® GeForce® GTX 1050 -näytönohjain
Tehoa nopeaan, sujuvaan ja energiatehokkaaseen pelaamiskokemukseen,
joka hyödyntää uusimpia DirectX® 12- ja GeForce®-ominaisuuksia
tuottamaan 1080-grafiikkaa uusimpiin peleihin.

Technicolor-värihyväksyntä
Katso elokuvia todentuntuisissa väreissä laitteella, joka täyttää
Hollywoodissa käytettävät tiukat väristandardit.

Huippuluotettavat yhteydet
Enää ei tarvitse huolestua epätasaisesta internet-yhteydestä ja heikoista
yhteyksistä. Pysy tehokkaasti yhteydessä Wi-Fi- ja Bluetooth®-lisälaitteiden
ja uusimman 802.11 a/c (2×2) WLAN-sovittimen ja Bluetooth® 4.2:n avulla.
DDR4 RAM -varusteet
DDR4 on RAM-muistin tulevaisuus. Se toimii tehokkaammin ja
luotettavammin suuremmilla nopeuksilla. Sen kaistanleveys on suurempi,
joten kaikki moniajosta pelien pelaamiseen sujuu tehokkaammin.
Kiintolevytallennustila
Älä huolestu, vaikka digitaalisten elokuvien, musiikin ja kuviesi kokoelma
kasvaa. Massatallennusvaihtoehtojen avulla voit tallentaa ne kaikki. Tilaa jää
jäljelle runsaasti.
PCIe SSD -tallennus
PCIe-pohjainen flash-muisti on jopa 17 kertaa nopeampi kuin perinteinen
kannettavan tietokoneen 5400 kierr./min -kiintolevy. Saatavana 256 Gt.

Floating glass -näyttö
Erittäin ohut näyttö on täydellisessä tasapainossa lähes näkymättömän
jalustan kanssa. Visuaalinen jännite luo painottomuuden illuusion. Selkeä
moderni muotoilu korostaa vaikutelmaa lasin kellumisesta.
HP TrueVision IR -teräväpiirtokamera
Infrapunatunnistimen ansiosta saat Windows Hello -lisäturvaa. Se on
turvallisempi tapa kirjautua tietokoneeseesi. Eloisan selkeää videojuttelua
myös hämärässä.
USB-C™ Thunderbolt™
Saat virtaa laitteeseesi, voit liittää ulkoisen näytön tai siirtää tietoja huikealla
40 Gb/s:n nopeudella yhden USB-C™ Thunderbolt™ -portin kautta. Ja koska
sen voi kääntää, sinun ei tarvitse koskaan liittää mitään ylösalaisin.
USB 3.0 -liitin
Maailman suosituimman USB-liitännän avulla voit helposti yhdistää USBlaitteita. Tiedonsiirtonopeus on kymmenen kertaa suurempi kuin USB 2.0 porttia käytettäessä.

4 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten

työkuorman sekä laitteisto- ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. Täyden 4K-tarkkuuden kuvien käyttämiseen vaaditaan 4K-sisältöä. Järjestelmän lataus- ja vasteaika määräytyvät
laitteen kokoonpanon mukaan.
5 Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten teknisten tietojen poikkeaminen luonnostiedoista
voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa. Bluetooth® on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä.
6 Perustuu HP:n sisäisiin testeihin, joissa on käytetty CrystalDiskMark-vertailuohjelmistoa. Suorituskyky on merkittävästi nopeampi (vain luku) verrattuna perinteisiin 5400 kierr./min -kiintolevyihin.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Suunnittelu

Käyttöjärjestelmä

Tuotteen väri

Windows 10 Home 64

Säkenöivä tuhkanhopea

Prosessori

Ohjelmisto

Intel® Core™ i7-8700T (2,4 GHz, 6 ydintä)
Prosessorituoteperhe: 8. sukupolven Intel® Core™ i7 -suoritin

HP:n sovellukset
HP Audio Switch; HP Display Control; HP JumpStart

Piirisarja
Intel® H370

Ohjelmisto

Muisti

Netflix; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365 -asiakkaille

8 Gt:n DDR4-2666 SDRAM -muisti (2 x 4 Gt) ; Paikkojen kokonaismäärä: 2 SODIMM
Siirtonopeus enintään 2 666 Mt/s.

Huolto ja tuki
McAfee LiveSafe™ 2

Tallennustuotteet

Lisätietoja

2 Tt, 5 400 k./min SATA
256 Gt:n PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1

Osanumero

Näyttöominaisuudet

P/N: 4JR36EA #UUW
UPC/EAN code: 193015214866

Erikseen: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 Gt:n erillinen GDDR5-muisti);
Varustettu NVIDIA® Pascal™ -tekniikalla

ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity

Ääni

Energiansäästövaatimusten mukaisuus
Paino
11 kg; Pakattu: 14,4 kg

Bang & Olufsen, kaksi 8 watin kaiutinta

Näyttö

Mitat

Lävistäjältään 68,6 cm:n (27 tuuman) häikäisemätön, WLED-taustavalaistu, 4K IPS eDP kosketusnäyttö (3840 x 2160)

Takuu

Virta
230 W:n ulkoinen verkkolaite;

61,5 × 19 × 45,67 cm; Pakattu: 74,2 × 23,6 × 60 cm
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä ; Tuotteen takuusuojan kesto
voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja: www.hp.com/fi/takuunlaajennus.

Mukana toimitettavat lisävarusteet

Liitettävyys
Verkkoliittymä

Langaton HP ENVY -näppäimistö
Langaton HP ENVY -hiiri

Sisäinen 10/100/1000 GbE LAN

Ominaisuudet

Langaton yhteys

Kallistus: -5° eteenpäin, 35° taaksepäin

802.11a/b/g/n/ac (2x2) and Bluetooth® 4.2 M.2 -yhdistelmä

Portit
Taka: 4 USB 3.1 -porttia; 1 HDMI-in 2.0 -portti; 1 HDMI-out 2.0 -portti, 1 RJ-45 -portti Puoli: 1
kuuloke-mikrofoniyhdistelmäliitäntä; 1 USB 3.1 Type-C™ -portti (Thunderbolt™ 3)
Kolmea erilaista muistikorttia tukeva lukulaite

Näyttöliitännät
1 HDMI 2.0 -lähtöportti (HDCP 2.2 -tuki)

Web-kamera
HP TrueVision FHD -infrapunakamera kahdella digitaalisella mikrofonilla

Suositeltavat lisävarusteet

Takuupalvelut*

* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP USB-C – HDMI / USB
3.0 / USB-C
1BG94AA

HP H2800 stereokuulokkeet
(valkoinen ja
kirkkaanhopea)
2AP95AA

Nouto ja palautus -takuu
kolme vuotta
UC994E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava erikseen.
2 30 päivän ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 30 päivää. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)
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