Datasheet

HP OMEN Pro mobiel workstation
Uitstekende performance, dun en licht model: dat kan goed
samengaan.
Werk op een stijlvolle manier op HP's
elegante, lichte en krachtige mobiele
workstation.

HP raadt Windows aan.
● Windows 7 Professional1
● Schermgrootte: 15,6-inch diagonaal FHD
UWVA touch-scherm

Til mobiliteit naar een hoger plan

● Met 4e generatie Intel® Core™ i7 quad-core processors2, Windows 71, HP Z Turbo Drive PCIe storage en professionele NVIDIA®
Quadro® K1100M graphics levert de HP OMEN Pro de performance die u van een HP mobiel workstation verwacht.

Neem hem mee op reis

● Het HP Omen Pro mobiele workstation onderscheidt zich door zijn elegante vormgeving en indrukwekkende kracht. Met een
hoogte van slechts 15,5 mm is dit platte systeem ideaal voor mobiel gebruik. Dankzij het backlit toetsenbord en het FHD
touch-scherm kunt u in verschillende omgevingen werken.

Werk prettig met uw favoriete software

● De HP OMEN Pro is volledig ISV-gecertificeerd voor uw favoriete productontwikkelings-, AEC- en media- en
entertainment-applicaties, zorgt voor de complete compatibiliteit tussen hardware en software die stabiel draait en uitstekende
prestaties levert.

Pluspunten

De vertrouwde performance van Windows 7 64-bits.1
HP Z Turbo Drive PCIe storage om grote bestanden te verwerken en sneller te werken met 2x hogere prestaties dan SATA SSD's.
NVIDIA® Quadro® K1100M professionele ISV-gecertificeerde graphics is ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen.
FHD UWVA touch-scherm om technische toepassingen swipend met een vingertop te bedienen.
Meerdere poorten – 4 USB 3.0, 1 mini DisplayPort™ 1.2, 1 HDMI-poort en 1 hoofdtelefoon/microfoon combopoort – om snel en
gemakkelijk data over te brengen en apparaten aan te sluiten.
● HP Performance Advisor3 om uw HP OMEN Pro optimaal te laten werken met prestatietools van workstation-niveau die op uw
systeem zijn afgestemd.
● 3/3/0 garantie van workstation-niveau om lang een goede gebruikerservaring te waarborgen.
●
●
●
●
●
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Specificatietabel

HP raadt Windows aan.

Beschikbaar besturingssysteem

Windows 7 Professional 641

Processorfamilie

Intel® Core™ i7 processor

Beschikbare processors2

Intel® Core™ i7-4870HQ met Intel Iris™ Pro Graphics 5200 (2,5 GHz, tot 3,7 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i7-4720HQ met Intel HD
Graphics 4600 (2,6 GHz, tot 3,6 GHz met Intel Turbo Boost-technologie, 6 MB cache, 4 cores)

Chipset

Intel® HM87 Express

Maximum geheugen

Tot 16 GB DDR3L-1600 SDRAM
Standaard geheugen, noot: Overdrachtssnelheid tot 1600 MT/s

Interne opslag

tot 256 GB of 512 GB HP Z Turbo Drive (PCIe SSD)3

Scherm

15,6-inch diagonaal Full HD WLED-backlit touchscreen (1920 x 1080)

Beschikbare grafische oplossingen Geïntegreerd: Intel® HD Graphics 4600; Intel® Iris™ Pro Graphics 52005
Discrete: NVIDIA® Quadro® K1100M (2 GB gereserveerd GDDR5)
(Type graphics-oplossing is afhankelijk van de processor)
Draadloze technologie

Intel® dual-band Wireless-AC 7260 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi en Bluetooth® 4.0 combo-adapter4
(HP USB-naar-Ethernet-adapter is inbegrepen bij het product)

Uitbreidingsslots

1 multi-formaat SD-mediakaartlezer

Poorten en connectoren

4 USB 3.0 (opladen); 1 mini DisplayPort 1.2; 1 HDMI; 1 hoofdtelefoon/microfoon combopoort

Invoerapparaat

Standaard eiland-stijl backlit toetsenbord
TouchPad met multi-touch bewegingsondersteuning

Webcam

HP TrueVision Full HD WVA-webcam (aan de voorzijde) met twee ingebouwde digitale microfoons5

Beschikbare software

HP Performance Advisor; HP toetsenbordbesturing

Beveiligingsbeheer

Ingebouwde TPM 1.2 beveiligingschip

Voeding

120-Watt netvoedingsadapter

Afmetingen

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

Gewicht

2,12 kg

Zuinig energieverbruik

ENERGY STAR®-gecertificeerd en EPEAT® Gold-geregistreerd
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Accessoires en diensten (niet inbegrepen)
3 jaar onsite op de volgende
werkdag

Als het probleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 3 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag
door een door HP gekwalificeerd technicus
Bestelnr.: U4414E
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Messaging, voetnoten
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op

http://www.microsoft.com.
2 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. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van
uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
3 Voor HP Performance Advisor zijn Windows en een internetverbinding vereist.

Technische specificaties disclaimers
1 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Mogelijk zijn een hardware-upgrade en/of apart aangeschafte hardware, drivers en/of software nodig om de functionaliteit van Windows volledig te benutten. Kijk op

http://www.microsoft.com.
2 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. Een 64-bits computersysteem is vereist. De prestaties variëren, afhankelijk van
uw hardware- en softwareconfiguratie. Intel's nummering relateert niet aan het prestatieniveau.
3 Voor vaste schijven geldt dat 1 GB = 1 miljard bytes. TB = 1 biljoen bytes. De geformatteerde capaciteit is kleiner. Tot 20 GB van de systeemschijf is gereserveerd voor de systeemherstelsoftware voor Windows 7 en hoger.
4 Voor 802.11 zijn een wireless access point en een internetaansluiting vereist, maar niet inbegrepen. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
5 HD-content is vereist voor de weergave van HD-beelden.
6 EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie www.epeat.net voor registratiestatus per land.
7 Externe voedingen, netsnoeren, kabels en randapparatuur zijn niet laag-halogeen. Later toegevoegde servicecomponenten zijn niet altijd laag-halogeen.
8 Overdrachtssnelheid tot 1600 MT/s

Meer informatie op
www.hp.eu/notebooks
Kies voor HP Financial Services

Maak kennis met onze opties voor maandelijkse betaling en onze technologievernieuwingsschema's om aan uw IT-wensen te voldoen. Kijk voor meer informatie op www.hp.com/go/hpfs.

Meld u aan voor updates
www.hp.com/go/getupdated

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specifieke kenmerken kunnen per model variëren. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in
de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet
aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.
Intel, Core en Iris zijn handelsmerken van Intel Corporation in de VS en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States
Environmental Protection Agency. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende ondernemingen.
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