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HP verbetert PC-ervaringen met uitbreiding
Personal Systems portfolio
Beste,

 

HP presenteert vandaag een aantal uitbreidingen van het Personal Systems portfolio, die de PC-

ervaring verbeteren door middel van design, kracht en beveiliging. Daarnaast breidt HP haar

leidende rol in virtual reality uit met de introductie van de nieuwste PC backpack en biedt het

een extreme renderingskracht met nieuwe VR-klare workstations.

 

Tegenwoordig willen consumenten en bedrijven apparaten die zich aanpassen aan nieuwe

manieren van werken en leven. HP’s premium EliteBooks bieden krachtige Z-workstations,

meeslepende VR en de unieke ENVY PC’s vele primeurs op het gebied van beveiliging, prestaties

en design.

 

Onderstaande producten worden vandaag aangekondigd:

Consumenten PC’s:

- HP levert 's werelds eerste PC's met authentiek hout - de HP ENVY Wood Series

- Elke PC bevat een uniek houtnerf patroon in twee unieke combinaties: Nightfall Zwart met

Natural Walnut en Natural Silver met licht berkenhout

- De HP ENVY Wood-serie bevat Amazon Alexa, Wake on Voice en Wake on Fingerprint

reader en gegarandeerde privacy met HP Sure View en de HP Webcam Kill Switch oplossingen

 

Zakelijke PC’s:

- HP Elite x2 G4– met de focus op veiligheid bij de nieuwste zakelijke PC's, heeft deze laptop

's werelds eerste geïntegreerde dual camera privacy shutters en zakelijke detachable met privacy

scherm
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- HP EliteBook x360 1030 G4– werk overal waar je maar wilt met ‘s werelds kleinste en

lichtste zakelijke convertible. De laptop heeft een display geschikt voor buitenweergave en een

connectiviteit van de volgende generatie Gigabit Klasse 4G LTE

- HP EliteBook x360 1040 G6– werk langer zonder stroom met een batterijduur tot wel 24

uur en een display met buitenweergave

 

Workstations:

- De volgende generatie HP ZBook 15 G6 en HP ZBook 17 G6 zijn de ultieme laptops voor

architecten, ontwerpers, video-editors en VR-makers die onderweg behoefte hebben aan

indrukwekkende prestaties en kracht. Beide nieuwe Z-Books bevatten krachtige workflows, voor

onder andere 3D-ontwerp en VR

- Voor architecten, productontwikkelaars en creatieve professionals die hoge prestaties van hun

computers vereisen, is de nieuwe HP Z2 G5 Tower de meest krachtige en uitbreidbare

workstation die ontwerpers in staat stelt om met complexe taken, als het renderen van

fotorealistische 3D-modellen en -scènes, met vertrouwen te kunnen aanpakken

 

Virtual Reality:

- De nieuwe HP VR Backpack is speciaal ontworpen om VR-motoren zoals Unreal en Unity

aan te pakken, de VR-oplossing biedt ongelooflijke shading en framerate ondersteuning voor

een natuurlijkere rending

- 30 procent prestatieverhoging en 25 procent krachtigere graphics dan de vorige generatie

- De free-roam wireless experience is ontworpen speicaal voor de behoefte aan platformen voor

meerdere gebruikers, architectonische doorgangen en ontwerpsimulaties

 

Services en Oplossingen:

- HP Premier Care Solutions bevat nu Essential, Expanded en Enhanced pakketten om

diensten te leveren die alle zakelijke IT-behoeften dekken

- De nieuwe HP Device Recovery Service helpt bij het recyclen van apparaten die aan het

einde van hun gebruik zijn en de aanschaf van een nieuw apparaat

- HP Hardware Support On-site Call-to-Repair Services biedt eersteklas service om de

IT-helpdesk en gebruikersproductiviteit te maximaliseren, inclusief online case management

tools

 

Prijzen en beschikbaarheid



- Het HP ENVY Wood Series portfolio is naar verwachting in het najaar van 2019 in

Nederland beschikbaar. Prijzen worden dichter op beschikbaarheid bekend.

- De HP ENVY Uptown Tas is naar verwachting later deze zomer in Nederland beschikbaar.

De prijzen zullen voor de tijd van beschikbaarheid worden gedeeld.

- De HP Thunderbolt Dock G2 met HDMI Adapter is naar verwachting later deze zomer

in Nederland beschikbaar. Prijzen worden dichter op beschikbaarheid bekend.

- De HP Elite x2 G4 is naar verwachting in augustus beschikbaar in Nederland. Prijzen

worden dichter op beschikbaarheid bekend.

- De HP EliteBook x360 1030 G4 is naar verwachting in september in Nederland

beschikbaar. Prijzen worden dichter op beschikbaarheid bekend.

- De HP EliteBook x360 1040 G6 is naar verwachting in juli in Nederland beschikbaar.

Prijzen worden dichter op beschikbaarheid bekend.

- De HP EliteDesk 800 G5 Desktop Mini is naar verwachting in juli in Nederland

beschikbaar voor een startprijs vanaf € 549,-

- De HP Active Pen G3 is naar verwachting later deze zomer in Nederland beschikbaar.

Prijzen worden dichter op beschikbaarheid bekend.

- De HP EliteDisplay E223d Docking Monitor is naar verwachting in juli in Nederland

beschikbaar. Prijzen worden dichter op beschikbaarheid bekend.

- De HP EliteDisplay E273d Docking Monitor is naar verwachting in augustus in

Nederland beschikbaar. Prijzen worden dichter op beschikbaarheid bekend.

- De HP Mini-In-One 24 Display is naar verwachting in november in Nederland

beschikbaar. Prijzen worden dichter op beschikbaarheid bekend.

- De HP USB-C™ Dock G5 is naar verwachting later deze zomer in Nederland beschikbaar.

Prijzen worden dichter op beschikbaarheid bekend.

- De HP USB-C/A Universal Dock G2 is naar verwachting later deze zomer in Nederland

beschikbaar. Prijzen worden dichter op beschikbaarheid bekend.

 

Via deze link kan je alle productafbeeldingen downloaden en hier kan je het volledige

Engelstalige persbericht vinden.

 

OVER HP NEDERLAND

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons

portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij belevingen

die indruk maken. Meer informatie over HP is beschikbaar op www.hp.nl.

http://www.hp.nl/
https://edelmanftp.box.com/s/v3pjzupfg7wbellquhhe4oc2jiqlnyoh
https://edelmanftp.box.com/s/cgamtm1aen2a8ioc3z7dhvehwvs7njjc
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