Taulukot

HP OMEN Pro -mobiilityöasema
Täysi suorituskyky, ohuessa ja kevyessä pakkauksessa – nyt voit saada
kaiken.
Työskentele huoletta ja tyylikkäästi HP:n
sulavalinjaisella ja kevyellä täyden
suorituskyvyn mobiilityöasemalla.

●
●

Windows 7 Professional1
Näytön koko: Lävistäjältään 39,6
cm:n (15,6 tuuman)
täysteräväpiirtoinen
UWVA-kosketusnäyttö

Aivan uusi merkitys mobiilille
● Neljännen sukupolven neliytimiset Intel® Core™ i7 -suorittimet,2 Windows 7 -käyttöjärjestelmä,1 HP Z Turbo PCIe -aseman
tallennustila ja ammattilaistasoinen NVIDIA® Quadro® K1100M -näytönohjain... HP OMEN Pro sisältää kaiken tehon, jota HP:n
mobiilityöasemalta osasit odottaakin.
Nappaa mukaan
● HP Omen Pro -mobiilityöaseman määrittävät ominaisuudet ovat sen virtaviivainen muotoilu ja vaikuttava teho. Järjestelmä on
vain 0,61 tuumaa eli 15,5 mm paksu, joten se on tarkoitettu mobiiliksi. Taustavalaistun näppäimistön ja täysteräväpiirtoisen
kosketusnäytön ansiosta olet valmis toimintaan mitä erilaisimmissa ympäristöissä.
Työskentele suosikkiohjelmistoillasi luottavaisin mielin
● Vakaaksi ja suorituskykyiseksi suunniteltu HP-OMEN Pro tarjoaa täydellisen laitteiston ja ohjelmistojen yhteensopivuuden: siinä
on täysi ISV-sertifiointi tuotekehityssovelluksia, AEC-sovelluksia ja media- ja viihdesovelluksia varten.

Ominaisuudet
● 64-bittisen Windows 7 -käyttöjärjestelmän tuttuus ja luotettava suorituskyky.1

● HP Z Turbo PCIe -asematallennusratkaisun avulla voit käsitellä suuria tiedostoja, vähentää työhön kuluvaa aikaa ja jopa
kaksinkertaistaa suorituskyvyn SATA SSD -asemiin verrattuna.

● NVIDIA® Quadro® K1100M -näytönohjain tuottaa ammattimaisen, ISV-sertifioidun grafiikan, joka on suunniteltu toimimaan
vaativimmissakin sovelluksissa.

● Täysteräväpiirtoisella UWVA-kosketusnäytöllä voit ohjata teknisiä sovelluksia sormen pyyhkäisyllä.
● Tiedonsiirto ja laitteiden yhdistäminen käy nopeasti useiden porttien ansiosta: laitteessa on neljä USB 3.0 -porttia, Mini
DisplayPort™ 1.2 -portti, HDMI-portti sekä kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä.

● HP Performance Advisor3 -ohjelmisto auttaa pitämään HP OMEN Pron toiminnan optimaalisena, sillä sen työasematason
suorituskykytyökalut on suunniteltu juuri tätä järjestelmää varten.

● Työasemaluokan rajoitettu 3/3/0-takuu on suunniteltu takaamaan sinulle miellyttävän käyttökokemuksen pitkäkestoisesti.
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HP OMEN Pro -mobiilityöasema Taulukko teknisistä
tiedoista

Käyttöjärjestelmä

Windows 7 Professional 641

Prosessorituoteperhe

Intel® Core™ i7 -suoritin

Suorittimet

Intel® Core™ i7-4870HQ ja Intel Iris™ Pro 5200 -näytönohjain (2,5 GHz, jopa 3,7 GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä); Intel® Core™ i7-4720HQ ja Intel HD 4600 -näytönohjain (2,6 GHz, jopa 3,6
GHz Intel Turbo Boost -tekniikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä)

2

Piirisarja

Intel® HM87 Express

Muistin enimmäismäärä

Enintään 16 Gt:n DDR3L-1600 SDRAM
Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus jopa 1 600 Mt/s

Sisäinen tallennustila

Enintään 256 Gt tai 512 Gt HP Z Turbo -asema (PCIe SSD)3

Saatavilla olevat
näytönohjaimet

Integroitu: Intel® HD 4600 -näytönohjain; Intel® Iris™ Pro 5200 -näytönohjain5
Erikseen: NVIDIA® Quadro® K1100M (2 Gt:n erillinen GDDR5-muisti)
Integroitu näytönohjain riippuu suorittimesta

Laajennuspaikat

1 monitoiminen SD-kortinlukija

Portit ja liittimet

4 USB 3.0 -latausporttia; Mini DisplayPort 1.2 -liitäntä; HDMI-portti; kuuloke–mikrofoni-yhdistelmäliitäntä

Virtalaitteet

120 W:n verkkolaite

Syöttölaite

Täysikokoinen taustavalaistu näppäimistö erotetuin näppäimin
Monikosketusta tukeva kosketuslevy

Suojaus

Sisäinen TPM 1.2 -turvasiru

Ohjelmisto

HP Performance Advisor; HP Keyboard Control (HP:n näppäimistönhallinta)

Mitat

382,9×247,5×15,5 mm

Paino

2,12 kg

Energiansäästövaatimusten
mukaisuus

ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT® Gold -rekisteröity6

Takuu

3-vuoden HP tuki asiakkaan tiloissa seuraavan työpäivän aikana. Tuki on voimassa kolme vuotta tuotteen hankintahetkestä lukien. Jos ongelmaa ei voida ratkaista etätuen avulla, tietokone korjataan asiakkaan luona
seuraavan työpäivän aikana HP:n valtuuttaman huoltokumppanin toimesta. Palvelun vasteaika voi vaihdella asiakkaan maantieteellisen sijainnin mukaan. Jos tukea toimitetaan HP:n maantieteellisen kattavuusalueen
ulkopuolelle, palvelun toimitusaika voi olla pidempi.
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Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)
HP ulkoinen USB DVDRW
-asema

Yhdistä HP:n ulkoinen USB DVD/RW mihin tahansa tietokoneen1 vapaaseen USB-porttiin, jotta saat heti luku- ja
kirjoitusoikeuden optisiin tallennusvälineisiin.

HP 3005pr USB 3.0
-porttitoistin

Kaikki mitä tarvitset - yhdellä ainoalla liittimellä. HP 3005pr USB 3.0 -porttitoistin on käyttöympäristöstä riippumaton hot
desking -ratkaisu. Voit yhdistää tietokoneesi internetiin, liittää jopa kuusi käyttämääsi USB-laitetta ja parantaa
tuottavuuttasi kytkemällä kaksi ulkoista näyttöä—kaikki yhdellä USB 3.0 -kaapelilla.

Tuotenumero: F2B56AA

Tuotenumero: H1L08AA

Langaton HP Comfort Grip
-hiiri

Langattoman HP Comfort Grip -hiiren ominaisuuksiin kuuluvat 30 kuukauden pariston käyttöikä ja upean moderni
muotoilu, joka sopii saumattomasti HP:n yrityskannettavien oheen.

HP:n huippuohut
avainkaapelilukko

Suojaa HP Ultrabookisi™ tai kannettavasi nopeasti ja helposti HP:n huippuohuella avainkaapelilukolla.

HP Professional -kotelo,
päältä avattava

Päältä avattava HP Professional -laukku tarjoaa runsaasti säilytystilaa kansioille ja asiakirjoille sekä lävistäjältään 15,6
tuuman kannettavalle. Siihen mahtuu kaikki tarvittava kiireisen päivän varrelle, liikutpa sitten toimistolle ja takaisin tai
maailman toiselle laidalle.

Tuotenumero: H2L63AA

Tuotenumero: H4D73AA

Tuotenumero: H4J90AA

3 vuotta, seur. arkipäivänä
asennuspaikalla

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/hpoptions

Kolmen vuoden takuu: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuutettu teknikko korjaa tietokoneesi paikan päällä
seuraavana arkipäivänä.
Tuotenumero: U4414E
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Viestin alaviitteet:
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai erikseen hankittavien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä.
Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 HP Performance Advisor edellyttää Windows-käyttöjärjestelmää sekä internet-yhteyttä.
1

Teknisten tietojen alaviitteet:
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai erikseen hankittavien laitteiden hankkimista, ohjaimia ja/tai ohjelmia, jotta kaikkia
Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com.
2 Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistot eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Edellytyksenä on 64-bittinen tietokonejärjestelmä.
Suorituskyky vaihtelee laitekokoonpanon ja ohjelmistomääritysten mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.
3 Kiintolevyasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Järjestelmän palautusohjelmistolle on varattu enintään 20 Gt kiintolevytilaa (Windows 7 ja uudemmissa
järjestelmän palauttamisjärjestelmissä);
4 802.11 edellyttää langatonta tukiasemaa ja internet-yhteyttä, jotka on hankittava erikseen. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua.
5 Teräväpiirtokuvien katselemiseen vaaditaan teräväpiirtosisältöä (HD).
6 EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta www.epeat.net.
7 Ulkoiset virtalähteet, virtajohdot, muut johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisiä. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
8 Siirtonopeus jopa 1 600 Mt/s
1

Lue lisää osoitteessa
www.hp.eu/notebooks
Ota käyttöön HP Financial Services
Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa
www.hp.com/go/hpfs.

Rekisteröidy päivitykset
www.hp.com/go/getupdated
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