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HP ENVY All-in-One PC 27-b100nd

Superpower

Met de stijlvolle uitstraling en uitzonderlijke prestaties van de HP ENVY All-in-One is je werkplek net een kunstgalerie.
Hij combineert een strak, modern design met optimale kracht in een device waar je niet alleen op wilt werken maar ook
mee wilt pronken.

Ingenieuze stijl
Stel je voor: een 27-inch (68,6-cm)
zwevend glazen schermmet
microdunne randen, perfect in balans
op een slanke metalen voet. Deze
schitterende all-in-one combineert
een strakke vormgeving met tijdloze
schoonheid.

Schitterende prestaties
Met unieke kenmerken als een
pop-up privacycamera en -microfoon,
Intel® Core™ i5/i7-processor1 en tot
16 GB RAM kun je veilig streamen,
ontspannen en werken zoveel je wilt.

Eersteklas entertainment
Creëer je eigen bioscoop thuis met
vier HP luidsprekers die samen met
de experts van Bang & Olufsen zijn
ontworpen en een briljant
QuadHD-scherm.2

HP Lounge - je favoriete artiesten,
altijd dichtbij.
Met onbeperkte toegang tot muziek
en exclusief materiaal voor klanten
van HP hoef je niet zelf te zoeken,
alles komt naar je toe.17

1 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn per se 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. 2 Quad high-definition (QHD) content is vereist voor
de weergave van QHD-beelden. 17 Gratis 12 maanden onbeperkt toegang tot het Universal Music portfolio voor klanten van HP. Internettoegang is vereist.
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Specificaties

Prestaties
Besturingssysteem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-7700T (2,9 GHz, tot 3,8 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 8 MB
cache, 4 cores)
Processorfamilie: 7e-generatie Intel® Core™ i7-processor
Chipset
Intel H170
Geheugen
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Totaal aantal slots: 2 SODIMM
Gegevensopslag
1-TB 7200-rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Video
Discrete: NVIDIA® GeForce® GTX 950M (4 GB GDDR5 gereserveerd);
Audio
Bang & Olufsen
Scherm
27-inch (68,6-cm) QHD IPS ontspiegeld WLED-backlit touchscreen (2560 x 1440)
Voeding
180-Watt netvoedingsadapter
_

Interfacemogelijkheden
Draadloze connectiviteit
802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) en Bluetooth® 4.0 M.2 combo
Poorten
4 USB 3.0
1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3)
3-in-1 geheugenkaartlezer
Videoaansluitingen
1 HDMI-uitgang 2.0 (met HDCP 2.2-ondersteuning); 1 HDMI-ingang 1.4b (met HDCP
1.4-ondersteuning)
Webcam
HP TrueVision HD IR-camera met twee digitale microfoons

Ontwerp
Productkleur
Grijs
_

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

_

Extra informatie
Bestelnr.
P/N: 1AU23EA #ABH
UPC/EAN code: 190781425694
Zuinig energieverbruik
ENERGY STAR®-gecertificeerd; EPEAT® Silver-geregistreerd
Gewicht
11 kg; In verpakking: 14,4 kg
Afmetingen
61,5 x 19 x 45,67 cm; In verpakking: 74,2 x 23,6 x 60 cm
Garantie
1 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; 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 OR functies
Kantelen: 5° voorover tot 35° achterover

Compatibele accessoires*

* Niet inbegrepen.
HP S6000
draagbare rode
Bluetooth
miniluidspreker
E5M83AA

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.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de
uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten worden meegeleverd. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten
c.q. weglatingen in dit document. Microsoft, Windows en het Windows logo zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Bluetooth is een handelsmerk van de houder, dat door Hewlett-Packard Company in
licentie wordt gebruikt. Intel en Core zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de
betreffende ondernemingen. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers, software of een BIOS-update nodig om de
functionaliteit van Windows volledig te benutten. Windows 10 wordt automatisch bijgewerkt en deze functie is altijd ingeschakeld. Voor updates kunnen op termijn ISP-kosten en extra vereisten gelden. Kijk op http://www.microsoft.com.
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