Specifikace

HP ENVY All-in-One 34-c0002ncBundle PC
Dokonalý nástroj pro tvůrce
HP ENVY 34″ All-in-One Desktop představuje dokonalou inspiraci pro kreativní projekty. Kombinuje bezkonkurenční
displej s realistickými barvami a výkon potřebný pro tvorbu. Změň způsob, jakým probíhá spolupráce, díky odnímatelné
magnetické kameře, se kterou můžeš přecházet mezi 5 různými polohami pro sdílení práce přes video.

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Dopřej si větší obraz na tvorbu

Dopřej si větší obraz díky 34″ displeji s
vysokým rozlišením a poměrem stran
21:9, který zobrazí kreativní tvorbu v
ostrých detailech.

Odnímatelná magnetická kamera

Odnímatelná otočná kamera
umožňuje přecházet mezi 5 různými
polohami pro sdílení nápadů přes
video.

Bezdrátové nabíjení

Bezdrátové nabíjení integrované
přímo do základny nabízí nevídané
pohodlí.

Design bez použití nářadí

Vylepšuj a rozšiřuj snadno až 4
úložiště a vnitřní rozšiřující sloty pro
vylepšení paměti nebo grafiky.
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Funkce
Nový úhel pohledu
Windows 11 nabízí neotřelý, příjemný a tvůrčí prostor, ve kterém se můžeš
věnovat svým zálibám. Od přepracované nabídky Start, po nové způsoby
komunikace s lidmi a získání přístupu ke zprávám, hrám a obsahu –
Windows 11 je místo pro přemýšlení, komunikaci a tvůrčí činnost přirozeným
způsobem.1
Znovuobjevený desktopový výkon
Desktopové procesory Intel® Core™ 11. generace disponují novou inovativní
architekturou se špičkovou umělou inteligencí, podmanivým displejem i
grafikou a širšími možnostmi vyladění a rozšíření díky paměti až DDR4-3200,
integrovanému rozhraní USB 3.2 Gen 2x2 (20G) a až 20 linkám CPU PCIe 4.0,
které uživatelům poskytují strhující zážitky jako z reálného světa.2
Bezchybné hraní
Ultravýkonnou grafiku GeForce RTX™ 3080 ocení každý hráč. Využívá
architekturu Ampere, která představuje 2. generaci platformy RTX od
společnosti NVIDIA. Vylepšená jádra RT a Tensor, nové streamovací
multiprocesory a superrychlá paměť G6X zaručují podmanivý herní zážitek.3
Úložiště SSD PCIe
Díky až 2TB bleskovému úložišti PCIe SSD spustíš systém během několika
sekund.
Široké možnosti připojení
Vychutnej si bleskovou gigabitovou přenosovou rychlost díky kartě Wi-Fi 6
(2x2) a Bluetooth® 5.24

Rozlišení IPS WUHD
Vysoce věrný obraz v rozlišení 5 120 x 2 160 je širokoúhlý, takže na
obrazovce uvidíš více obsahu.5
McAfee® LiveSafe™
Chraň operační systém s bezplatným 30denním předplatným McAfee®
LiveSafe™.6
Cloudové úložiště Dropbox
Ukládejte a synchronizujte svůj obsah online se službou Dropbox. Získejte
25GB úložiště na jeden rok pro přístup, správu a sdílení fotek, hudby a
souborů z libovolného místa s internetovým připojením.7
Antireflexní panel
Užívejte si sluníčko a svůj oblíbený obsah s panelem vybaveným
antireflexním filtrem. Neodrazivý panel s nízkou úrovní lesku zajistí lepší
zobrazení ve venkovním prostředí.
Displej s tenkým rámečkem na třech stranách
Užívej si větší obraz díky displeji s tenkým rámečkem na třech stranách, který
maximalizuje obrazovou plochu.
Upgrade je snadný
Upgrade paměti a úložiště je snadný díky konstrukci dvířek bez použití nářadí.
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Specifikace
Výkon

Design

Operační systém

Barva produktu

Procesor

Software

Windows 11 Home

Intel® Core™ i9-11900 (základní frekvence 2,5 GHz, max. 5,2 GHz s technologií Intel® Turbo
Boost, 16 MB mezipaměti L3, 8 jader, 16 vláken)6,7
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i9 11. generace

Čipová sada

Intel® RKL H570

Paměť

128GB paměť DDR4-2666 MHz RAM (4x 32 GB)
Rychlost přenosu dat až 2 666 MT/s.
Paměťové sloty: 4x SODIMM

Ukládání informací

2TB disk PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
25GB úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců1

Grafická karta

Integrováno: Grafika Intel® UHD 750;
Samostatná: NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 (8 GB vyhrazené paměti GDDR6) ;
Využívá architekturu NVIDIA Ampere

Zvuk

Zvuk od Bang & Olufsen; Dva 2W reproduktory

Monitor

86,36cm (34″) displej IPS s rozlišením WUHD (5 120 × 2 160), tenkým rámečkem na třech
stranách, antireflexní úpravou, 500 nity a 98% NTSC

Poměr obrazovky k tělu
98.6%4

Napájení

330W napájecí adaptér Smart AC;

Možnosti připojení
Síťové rozhraní

Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN

Možnosti bezdrátového připojení

Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6 (2x2) a Bluetooth®? 5.2 11,12,13,16
Podpora MU-MIMO

Porty

Zadní:
2 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery,
DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 4 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps signaling rate; 1
RJ-45; 1 headphone/microphone combo19,20
Boční strana:
1 SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps signaling rate; 2 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling
rate (Battery Charging 1.2)
Čtečka paměťových karet HP 3 v 1

Videokonektory

1 port HDMI; 3 porty DisplayPort™

Rozšiřující sloty

3x M.2 (2x pro SSD, 1x pro WLAN)

Stříbrná Turbo

Aplikace HP

HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; HP Support Assistant; OMEN
Gaming Hub

Software

ExpressVPN (bezplatná 30denní zkušební verze); LastPass Premium (bezplatná 30denní
zkušební verze)17;
1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft 36524

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™ 2

Další informace
Číslo dílu

P/N: 601U3EA #BCM
Kód UPC/EAN: 196337699243

Ekoznačky

Registrace EPEAT®
Certifikace ENERGY STAR®

Specifikace dopadu na udržitelnost:

15% podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů; Plasty končící v oceánech 39,40

Hmotnost

11,05 kg;
Balení: (17,39 kg)

Rozměry

81,72 x 22,3 x 36,84 cm;
Balení: 97,5 × 29 × 66,5 cm

Záruka výrobce

2letá (2/2/0) omezená záruka zahrnuje 2letou záruku na díly a práci. Bez oprav u zákazníka.
Smluvní podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a
výjimkám.

Klávesnice

Černá kabelová klávesnice a myš HP 915

Funkce

Sklon: -5° dopředu až 20° dozadu

Správa zabezpečení

Slot pro bezpečnostní zámek Kensington
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HP ENVY All-in-One 34-c0002ncBundle PC
Doporučené příslušenství

Záruční služby*

* Není součástí balení.
Bezdrátová myš HP 930
Creator
1D0K9AA

Podložka pod myš OMEN
by HP 300
1MY15AA

Náhlavní souprava HP
Bluetooth 500
2J875AA

Tříletá záruka s možností
vrácení produktu
UM908E

Poznámka pod čarou s klíčovými prodejními body
Poznámka pod čarou s uvedením funkce
1

Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně
zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows se aktualizuje a spouští automaticky. Vyžaduje vysokorychlostní internet a účet Microsoft. Mohou být účtovány poplatky za
internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://www.windows.com.
2
Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v
závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí představovat úroveň výkonu.
3 ©2021 NVIDIA Corporation. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce a GeForce RTX jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné
známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
4
Vyžaduje se bezdrátový přístupový bod a internetové připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Vyžaduje se bezdrátový směrovač, který se prodává
samostatně a podporuje 80MHz kanály. Rozhraní Wi-Fi 6 (802.11ax) je zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi 802.11. Specifikace pro rozhraní Wi-Fi 6 jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se budou
konečné specifikace lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat s ostatními zařízeními s rozhraním Wi-Fi 6. K dispozici pouze v zemích, kde je podporováno rozhraní 802.11ax.
5
Ke sledování obrazu WUHD je třeba obsah v rozlišení WUHD.
6 Je vyžadováno internetové připojení, které není součástí dodávky. Po uplynutí 30 dní je vyžadováno předplatné.
7 25 GB bezplatného online úložiště po dobu jednoho roku od data registrace. Podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení jsou k dispozici na adrese www.dropbox.com. Vyžaduje se internetové připojení, které
není součástí dodávky.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi
1 25 GB volného úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců od data registrace. Veškeré podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení jsou k dispozici na webu služby Dropbox na adrese

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Vyžaduje se internetové připojení, které není součástí dodávky.
2
Včetně bezplatného 30denního předplatného služby McAfee LiveSafe. Vyžaduje internetové připojení, které není součástí dodávky. Po vypršení platnosti je vyžadováno předplatné.
4 Poměr aktivní i neaktivní plochy obrazu k ploše rámečku bez reproduktoru.
5 Poměr aktivní i neaktivní plochy obrazu k ploše rámečku s reproduktorem.
6
Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a
taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
7 Výkon funkce Intel® Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konfiguraci systému. Více informací naleznete na stránce http://www.intel.com/technology/turboboost/.
11 Gigabitových rychlostí rozhraní Wi-Fi® lze dosáhnout při přenosu souborů mezi dvěma zařízeními, která jsou připojená ke stejnému směrovači. Vyžaduje bezdrátový směrovač, který se prodává samostatně a podporuje
160MHz kanály.
12 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
13 Vyžaduje se bezdrátový přístupový bod a internetové připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 6 (802.11ax) je zpětně kompatibilní s
předchozími specifikacemi 802.11. Specifikace pro rozhraní Wi-Fi 6 jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se budou konečné specifikace lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat
s ostatními zařízeními s rozhraním Wi-Fi 6. K dispozici pouze v zemích, kde je podporováno rozhraní 802.11ax.
16 Rozhraní Wi-Fi 6 (802.11ax) není podporováno na Ukrajině, v Rusku a v Indonésii, kde budou nastavení Wi-Fi optimalizována pro místní předepsané požadavky (802.11ac).
17 Po 30 dnech dojde k návratu k základní verzi služby LastPass.
19
Nejlepších výsledků s režimem HP Sleep and Charge lze dosáhnout pomocí standardního kabelu s protokolem nabíjení USB nebo kabelovým adaptérem s externím zařízením.
20 Rozhraní SuperSpeed USB 20 Gb/s není k dispozici.
24 Vyžaduje aktivaci do 180 dní od aktivace systému Windows.
39
Podíl plastů pocházejících z oceánů obsažených v jednotlivých komponentech se liší podle produktu.
40
Podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů se liší v závislosti na produktu. Podíl recyklovaných plastů vychází z definice uvedené v normě IEEE 1680.1-2018.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující
se v tomto dokumentu. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM a Thunderbolt jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA
a dalších zemích. AMD, Ryzen, Athlon a Radeon jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě
licence. NVIDIA a GeForce jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti
USB Implementers Forum. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. McAfee a McAfee LiveSafe jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti McAfee LLC v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americké agentury EPA. Všechny ostatní ochranné známky
jsou majetkem příslušných vlastníků. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci
vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows se aktualizuje a spouští automaticky. Vyžaduje vysokorychlostní internet a účet Microsoft.
Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://www.windows.com.
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