
Datasheet

HP ENVY All-in-One 27-cp0150ndBundle PC

Door makers ontworpen voor makers

De HP ENVY 27 inch All-in-One-desktop is perfect om je creativiteit tot uitdrukking te laten komen. Hij beschikt over een
prachtig scherm dat levensechte kleuren biedt met de kracht en prestaties die je nodig hebt om creatief te blijven
werken. Werk nóg beter samen dankzij de afneembare, magnetische camera waarmee je je werk vanuit meerdere
hoeken kunt laten zien.

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Perfecte weergave met levensechte beelden
Je creatieve werk past beter op een 27 inch UHD-
scherm . Je ziet meer en scrolt minder met een 16:9
beeldverhouding .

De vrijheid om te delen met een los te koppelen
magnetische camera
Met de los koppelende, magnetische 16MP binning-
camera kun je je werk vanuit meerdere hoeken laten
zien.

Krachtige processor voor het verwerken van grote
bestanden
Met een Intel®-processor  en NVIDIA®-videokaart heb
je de vrijheid om grote bestanden te creëren en te
verwerken.
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Kenmerken

Een frisse blik
Windows 11 biedt een rustige en creatieve ruimte waarin je op een volledig
nieuwe manier je passies kunt uitleven. Het heeft een verjongd startmenu en
nieuwe manieren om verbinding te maken met je favoriete mensen, nieuws,
games en content. Windows 11 is de plek waar je op een natuurlijke manier
kunt nadenken, jezelf kunt uiten en je ideeën kunt uitwerken.

Een dynamische processor die zich aanpast aan wat je doet zodat je
makkelijk kunt multitasken
De 12e generatie Intel® Core™-processor verdeelt prestaties naar waar je die
het hardst nodig hebt. Zo houd je meer tijd over voor de dingen die je wilt
doen.

NVIDIA® GeForce® GTX 1650 graphics
Met de volledig nieuwe NVIDIA Turing™-architectuur zal gamen en streamen
nooit meer hetzelfde zijn. De NVIDIA® GeForce® GTX 1650 geeft je alle kracht
die je nodig hebt voor snelle, soepele en energiezuinige prestaties.

PCIe SSD opslag
Start in enkele seconden op met tot 512 GB PCIe SSD-opslag.

Thunderbolt™ 4 met USB4™ Type-C®
Met de nieuwste Thunderbolt™-oplossing kun je je apparaat van stroom
voorzien of met een enkele kabel tot twee 4K-displays aansluiten met een
razendsnelle datasnelheid van 40 Gb/s.

Tweekanaalsgeheugen
Bij tweekanaalstechnologie werken er twee kanalen tegelijk zodat de
communicatiesnelheid tussen de geheugencontroller en het RAM wordt
verdubbeld en de systeemprestaties beter worden.

802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 5-combo
Blijf verbonden met wi en Bluetooth®-accessoires via draadloze
technologie.

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.

4K IPS-display
Met 8,2 miljoen pixels zorgt 4K voor een fascinerende beleving. De
spectaculaire 3840 x 2160 resolutie toont je content in een levensechte
kwaliteit met een weergaloze denitie en inkijkhoeken van 178°.

Een uitzonderlijk rijk geluid
Dankzij de twee HP speakers en de in samenwerking met de experts van
Bang & Olufsen getunede audio, komt entertainment hoorbaar en voelbaar
tot leven. Prikkel je zintuigen met een perfect pc-geluid.

McAfee® LiveSafe™
Bescherm je besturingssysteem met een gratis abonnement voor 30 dagen
op McAfee® LiveSafe™.

Dropbox-opslag in de cloud
Bewaar en synchroniseer al je content online met Dropbox. Proteer van 25
GB opslagruimte om overal waar internet is foto's, muziek en bestanden te
openen, te beheren en te delen.
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*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Specicaties
Prestaties
Besturingssysteem
Windows 11 Home
Processor
Intel® Core™ i5-12400 (tot 4,4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 18 MB L3-cache, 6
cores, 12 threads)  
Processorfamilie: 12e generatie Intel® Core™ i5 processor
Chipset
Intel® ADL H670
Geheugen
16 GB DDR5-4000 MHz RAM (2 x 8 GB)
Overdrachtssnelheden tot 4000 MT/sec.
Geheugenslots: 4 SODIMM
Opslag
512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden
Videokaart
Geïntegreerd: Intel® UHD-videokaart 730; 
Discrete: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 GB GDDR6 gereserveerd) ; 
Audio
Audio van Bang & Olufsen; Twee 2-watt luidsprekers
Scherm
68,6 cm (27 inch) 4K UHD (3840 x 2160), IPS, microranden aan drie zijden, antireectie, 500
nits, 98% DCI-P3
Screen-to-body ratio
94.82%
89,45%
Voeding
330 W 80 Plus Platinum-gecerticeerde voeding;

Connectiviteit
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® en Bluetooth® 5 combo 
MU-MIMO-ondersteuning
Poorten
Achter:
2 Thunderbolt™ 4 met USB4™ Type-C® met 40 Gb/s datasnelheid (USB-voeding,
DisplayPort™ 1.4, HP opladen in slaapstand); 4 SuperSpeed USB Type-A met 10 Gb/s
datasnelheid; 1 RJ-45; 1 hoofdtelefoon/microfoon-combi
Zijde:
1 SuperSpeed USB Type C® met 5 Gb/s datasnelheid; 2 SuperSpeed USB Type-A met 5 Gb/s
datasnelheid (batterij opladen 1.2)
HP 3-in-1 geheugenkaartlezer
Videoconnectoren
1 HDMI 2.0;1 DisplayPort™ 1.4
Uitbreidingsslots
3 M.2 (2 PCIe x4 voor SSD, 1 voor WLAN)

Design
Productkleur
Turbozilveren achterklep, logo van donker chroom, turbozilveren aluminium basis en
standaard
Achterklep met verfafwerking, geanodiseerde bass en standaard

Software
HP apps
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN
Gaming Hub; HP Palette; HP Enhanced Lighting; MyHP; HP Command Center
Software
Duet® voor HP (gratis proefperiode van 30 dagen); ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie);
LastPass Premium (30 dagen gratis proefperiode) ; 
Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365
Service en support
McAfee LiveSafe™; 1 maand gratis proefversie van Adobe 

Aanvullende informatie
Onderdeelnummer
Bestelnr.: 6M6Q0EA #ABH 
UPC/EAN-code: 196786254628
Specicaties van het duurzaamheidseffect:
Voor 15% gerecycled plastic uit consumentenproducten; Gerecycled ocean-bound plastic 
Gewicht
9,95 kg;
In verpakking: 14,15 kg
Afmetingen
61,36 x 21,2 x 50,77 cm;
In verpakking: 64,6 x 28,8 x 71,1 cm
Fabrieksgarantie
1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie
onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen
zijn van toepassing.
Toetsenbord
HP 915 zwarte muis- en toetsenbordcombinatie met kabel
Functies
Kantelen: -5° voorover tot 20° achterover; Hoog verstelbare voet; 15 W WPC Qi draadloze
oplader
Beveiligingsbeheer
Oog voor Kensington-veiligheidsslot
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Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
UC994E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten
 De grasche output kan beperkt zijn, op basis van de maximale resolutie van het display. 4K-content is vereist voor de weergave van 4K-beelden.
 Alle specicaties vertegenwoordigen de gemiddelde specicaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn

mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.

Voetnoten bij de functie-messaging
 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om

optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en ingeschakeld. Een snelle internetverbinding en een Microsoft-account zijn vereist. Uw internetprovider kan
kosten in rekening brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. Kijk op http://www.windows.com.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn

mede afhankelijk van de applicatieworkload en de hardware- en softwareconguraties. De nummering van Intel is niet gerelateerd aan het performanceniveau.
 © 2022 NVIDIA Corporation. NVIDIA, het NVIDIA-logo, GeForce en GeForce RTX zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken van NVIDIA Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige

handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Neem voor meer informatie over ondersteuning voor bepaalde NVIDIA-technologie contact op met de laptopfabrikant.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 5 (802.11ac) is achterwaarts compatibel met

eerdere Wi-Fi 5-specicaties.
 4K-content is vereist voor de weergave van 4K-beelden.
 Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen. Na 30 dagen is er een abonnement vereist.
 25 GB gratis online opslagruimte 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.

Technische specicaties, voetnoten
 25 GB gratis opslag in Dropbox gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website van Dropbox op

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Gratis abonnement voor 30 dagen op McAfee LiveSafe service inbegrepen. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen. Na aoop moet een abonnement worden afgesloten.
 Percentage actief en niet-actief weergavegebied ten opzichte van de rand, uitgezonderd luidspreker.
 Percentage actief en niet-actief beeldoppervlak tot de rand met speaker.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en klokfrequentie zijn

mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconguraties. Het nummer, de merknaam en/of de naam van een Intel-product zegt niets over het prestatieniveau.
 De prestaties van Intel® Turbo Boost zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconguratie. Kijk voor meer informatie op http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Gigabitsnelheid via Wi-Fi® is mogelijk bij het overzetten van bestanden tussen twee apparaten die op dezelfde router zijn aangesloten. Vereist een draadloze router, apart verkrijgbaar, die kanalen van 160 MHz

ondersteunt.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 6 (802.11ax) is achterwaarts compatibel met

oudere 802.11-specicaties. De specicaties voor Wi-Fi 6 zijn voorlopige specicaties en zijn nog niet denitief. Indien de denitieve specicaties verschillen van de voorlopige specicaties, kan dit gevolgen hebben voor de
communicatie van de laptop met andere Wi-Fi 6-apparaten. Alleen beschikbaar in landen waar 802.11ax wordt ondersteund.

 Wi-Fi 6 (802.11ax) wordt niet ondersteund in de Oekraïne, Rusland en Indonesië; in die landen worden de op grond van de lokale regelgeving optimale Wi-Fi-instellingen aangeboden (802.11ac).
 Terugkeren naar LastPass Free na 30 dagen.
 De beste resultaten voor HP opladen in slaapstand worden bereikt met een standaardkabel voor een USB-oplaadprotocol of een kabeladapter met een extern apparaat.
 SuperSpeed USB met 20 Gb/s is niet leverbaar.
 TUV Low Blue Light is de kwaliteitsspecicatie van de schermconformiteitstest. Kijk voor meer informatie op https://www.certipedia.com/?locale=en#search.
 Moet binnen 180 dagen na activering van Windows geactiveerd worden.
 De aanbieding is wereldwijd beschikbaar (met uitzondering van China en landen die onder een embargo vallen of andere landen die in de toepasselijke wet- of regelgeving zijn aangemerkt als landen waarvoor

beperkingen gelden) voor nieuwe en bestaande abonnees die minimaal 18 jaar zijn. Klik op het Adobe-pictogram in het startmenu om gebruik te maken van de gratis proefperiode van 1 maand voor bepaalde Adobe-
software. De software is gekoppeld aan het apparaat en is niet overdraagbaar. Als je je wilt aanmelden voor automatische verlenging van je abonnement, kun je bij je aanmelding je betaalmethode opgeven. Als je een
betaalmethode toevoegt, wordt je abonnement automatisch verlengd tegen de geldende koers op de dag dat de verlenging ingaat, totdat je opzegt. Als je voor het einde van de gratis proefperiode van 1 maand opzegt,
wordt er niets in rekening gebracht. Je kunt je abonnement altijd opzeggen op de pagina van je Adobe-account of door contact op te nemen met de klantenservice. Raadpleeg de huidige prijzen voor Adobe Spark en de
andere Adobe-producten in deze aanbieding. De aanbieding is niet beschikbaar voor klanten met licenties voor Onderwijs, OEM, of grote volumes. Afhankelijk van de beschikbaarheid op de plaats waar de ontvanger
verblijft. Er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Ongeldig in landen waar dit wettelijk verboden of beperkt is.

 Duet for HP is vooraf geïnstalleerd op deze pc. Ontgrendel het gebruik op secundaire apparaten door de app te downloaden in de iOS- of Google Play-store en verbinding te maken met uw pc. Voor pen-/touchinvoer
vanaf een secundair apparaat is een upgrade vereist naar de Duet Pro-versie. Deze kan worden aangeschaft via de app Duet for HP.

 Het percentage gerecycled oceaanplastic dat elk component bevat varieert per product.
 Het percentage gerecycled plastic uit consumentenproducten varieert per product. Het percentage gerecycled plastic materiaal is gebaseerd op de denitie in IEEE-norm 1680.1-2018.

© Copyright 2022 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 op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. 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. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM en Thunderbolt zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. AMD, Ryzen, Athlon en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. onder licentie wordt gebruikt. NVIDIA en GeForce zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in
de VS en andere landen. USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum. DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de
Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. McAfee en McAfee LiveSafe zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van McAfee LLC in de Verenigde Staten en
andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Niet alle
functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal
gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en ingeschakeld. Een snelle internetverbinding en een Microsoft-account zijn vereist. Uw internetprovider kan
kosten in rekening brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. Kijk op http://www.windows.com.
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