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Mobil HP OMEN Pro-arbejdsstation
Tynd og let – og med høj ydelse: ja, du kan faktisk få det hele.
Du kan trygt arbejde på HPs stilfulde
mobile arbejdsstation, som både er
elegant og har høj ydelse.

●
●

Windows 7 Professional1
Skærmstørrelse: FHD
UWVA-berøringsskærm på 39,6 cm
(15,6")

Mobilt arbejde på et helt nyt niveau
● Med 4. generations Intel® Core™ i7 quad-core-processorer,2 Windows 7,1 HP Z Turbo Drive PCIe-lagring og et professionelt
NVIDIA® Quadro® K1100M-grafikkort garanterer HP OMEN Pro al den ydelse, du kan forvente af en mobil arbejdsstation fra HP.
Mobilt arbejde på farten
● Det elegante design og den høje ydelse definerer den mobile HP Omen Pro-arbejdsstation. Den er kun 15 mm tyk, så den er ideel
til at tage med sig på farten. Med det bagbelyste tastatur og FHD-berøringsskærmen kan du bruge computeren i forskellige
miljøer.
Og du kan trygt arbejde med din yndlingssoftware
● Med fuld ISV-certificering til dine yndlingsprogrammer inden for produktudvikling, AEC og medier og underholdning sørger HP
OMEN Pro for fuld kompatibilitet mellem software og hardware, som er stabil og designet med ydelse for øje.

Indeholder
● Den velkendte og pålidelige ydelse i Windows 7 64-bit.1

● HP Z Turbo Drive PCIe-lagret håndterer store filer, reducerer arbejdstiden og giver op til dobbelt så stor ydeevne vha. SATA
SSD-drev.

● Det professionelle ISV-certificerede NVIDIA® Quadro® K1100M-grafikkort er designet til at kunne håndtere selv de mest
grafiktunge programmer.

● Du kan bruge strygebevægelser i de tekniske programmer vha. FHD UWVA-berøringsskærmen.
● En række porte – 4 USB 3.0, 1 mini DisplayPort™ 1.2, 1 HDMI-port og 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik – gør det nemt
og hurtigt at overføre data og tilslutte enheder.

● Med HP Performance Advisor3 kan potentialet i HP OMEN Pro udnyttes fuldt ud pga. ydelsesværktøjerne på
arbejdsstationsniveau, som er tilpasset systemet.

● Den begrænsede 3/3/0-garanti til arbejdsstationer er designet til sikre dig en god og langvarig brugeroplevelse.
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Mobil HP OMEN Pro-arbejdsstation Specifikationstabel

Operativsystem

Windows 7 Professional 641

Processorfamilie

Intel® Core™ i7-processor

Processorer

Intel® Core™ i7-4870HQ med Intel Iris™ Pro Graphics 5200 (2,5 GHz, op til 3,7 GHz med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i7-4720HQ med Intel HD-grafikkort 4600 (2,6 GHz, op til 3,6 GHz
med Intel Turbo Boost-teknologi, 6 MB cache, 4 kerner)

Chipsæt

Intel® HM87 Express

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB DDR3L-1600 SDRAM
Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastighed på op til 1600 MT/s

Internt storage

Op til 256 GB eller 512 GB HP Z Turbo Drive (PCIe SSD)3

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel® HD Graphics 4600; Intel® Iris™ Pro Graphics 52005
Diskret: NVIDIA® Quadro® K1100M (2 GB dedikeret GDDR5)
Det indbyggede grafikkort afhænger af processoren

Udvidelsesstik

1 multiformat SD-mediekortlæser

Porte og stik

4 USB 3.0 (opladning); 1 mini-DisplayPort 1.2; 1 HDMI; 1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik

Strømforsyning

Vekselstrømsadapter på 120 W

Inputenhed

Bagbelyst tastatur i fuld størrelse ("island-style")
Touchpad med understøttelse af multi-touch-bevægelser

Sikkerhed

TPM 1.2 integreret sikkerhedschip

Software

HP Performance Advisor; HP Keyboard Control

Mål

382,9 x 247,5 x 15,5 mm

Vægt

2,12 kg

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® Gold-registreret6

Garanti

3 års HP Support næste dag onsite support. I 3 års HP Support indgår HP’s grundgaranti samt HP CarePack support, inklusiv onsite support. Onsite support ydes kun hvis problemet ikke kan løses over telefonen.
Leverance af supportydelser udenfor HP’s gældende dækningsområder kan medføre længere responstider.

2
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Mobil HP OMEN Pro-arbejdsstation
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP's eksterne USB
dvd/rw-drev

Det eksterne HP-USB-DVD/RW-drev tilsluttes en ledig USB-port på pc'en 1, så du får øjeblikkelig adgang til afspilning og
brænding af optiske medier.

HP 3005pr USB
3.0-portreplikator

Alt, hvad du har brug for i hverdagen, og med én enkelt forbindelse. HP 3005pr USB 3.0-portreplikatoren er vores
ultimative platformuafhængige løsning til hot desking. Kom på nettet, gør op til seks af de USB-enheder, som du bruger
til hverdag, tilgængelige med det samme, og få højere produktivitet ved at tilslutte to eksterne skærme – alt sammen via
ét USB 3.0-kabel.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H1L08AA

Trådløs HP Comfort
Grip-mus

HP Comfort Grip Wireless Mouse har en 30-måneders batteritid og et iøjnefaldende, moderne design, der passer perfekt
til HP's bærbare computere til erhvervsbrug.

HP UltraSlim-kabellås med
nøgle

Din HP Ultrabook™ eller bærbar pc sikres hurtigt og let med HP Ultraslim-kabellås med nøgle.

HP Professional-taske med
topåbning

Der er masser af plads til til mapper og andre dokumenter samt en bærbar computer på op til 15,6" (diagonalt) i HP
Professional-tasken med topåbning, så du kan have alt det med, du skal bruge til en travl dag på kontoret og rundt
omkring i verden.

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H4J90AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U4414E
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Mobil HP OMEN Pro-arbejdsstation
Fodnoter:
Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af
Windows-funktionaliteten. Besøg http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevnen
afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 HP Performance Advisor kræver Windows og forbindelse til internettet.
1

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer:
Nogle funktioner kan ikke bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at få fuldt udbytte af
Windows-funktionaliteten. Besøg http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareapplikationer. 64-bit-computersystem påkrævet. Ydeevnen
afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
3 Måleenheden for harddiske er 1 GB = 1 milliard bytes. 1 TB = 1 billion bytes. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 20 GB af diskpladsen er reserveret til systemgendannelsessoftware til Windows 7
og senere versioner.
4 Trådløst adgangspunkt og internettjeneste kræves for 802.11 og er ikke inkluderet. Der er et begrænset antal offentlige trådløse adgangspunkter.
5 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
6 EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
7 Eksterne strømforsyninger, strømkabler, kabler og eksterne enheder har ikke lavt halogenindhold. Reservedele anskaffet efter køb har muligvis ikke lavt halogenindhold.
8 Overførselshastigheden er op til 1600 MT/s
1

Få mere at vide på
www.hp.eu/notebooks
Brug HP Financial Services
Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser
findes i de udtrykkelige erklæringer om garanti, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
Intel, Core og Iris er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret varemærke tilhørende det amerikanske miljøagentur (U.S.
Environmental Protection Agency). Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
4AA5-7441DAE, August 2015

