Dataark

HP OMEN Pro mobil arbeidsstasjon
Full ytelse, tynn og lett: Ja, du kan få alt.
Arbeid trygt og med stil, på HPs slanke og
lette mobile arbeidsstasjon med full
ytelse.

●
●

Windows 7 Professional1
Skjermstørrelse: FHD
UWVA-berøringspanel på 39,6 cm
(15,6" diagonalt)

Ta mobilitet til neste nivå
● Med 4.-generasjon Intel ® Core™ i7 quad-core-prosessorer,2 Windows 7,1 HP Z Turbo Drive PCIe-lagring og, profesjonell NVIDIA®
Quadro® K1100M-grafikk, har HP OMEN Pro-pakkene all den ytelsen du forventer fra en mobil arbeidsstasjon fra HP.
Deretter kan du ta den med på farten
● Slankt design og imponerende kraft definerer den mobile arbeidsstasjonen HP Omen Pro. Med en tykkelse på bare 15,5 mm, er
dette systemet ment for mobilitet. Et bakbelyst tastatur og et FHD-berøringspanel bidrar til å holde deg klar for forskjellige
databehandlingsmiljøer.
Du kan jobbe trygt i favoritt-programvaren din
● Med full ISV-sertifisering for dine foretrukne produktutviklings-, AEC-, og medie- og underholdningsprogrammer, gir HP OMEN
Pro en fullstendig og stabil kompatibilitet mellom maskinvare og programvare som er utviklet for ytelse.

Med
● 64-biters Windows 7 gir pålitelig ytelse og et velkjent grensesnitt.1

● HP Z Turbo Drive PCIe-lagring for håndtering av store filer, redusering av arbeidstiden og øking av ytelsen med opptil x2 over
SATA SSD-er.

● NVIDIA® Quadro® K1100M-profesjonell ISV-sertifisert grafikk som er laget for å virke sammen med de mest krevende
programmene.

● FHD UWVA-berøringspanel slik at du kan bruke tekniske programmer med et sveip med fingeren.
● Flere porter – 4 USB 3.0, 1 mini DisplayPort™ 1.2, 1 HDMI-port og 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt – slik at du kan
overføre data og koble til enheter raskt og enkelt.

● HP Performance Advisor 3 holder din HP OMEN Pro i gang på sitt optimale potensial, med ytelsesverktøy for arbeidsstasjonen,
som er tilpasset systemet ditt.

● 3/3/0 begrenset garanti av arbeidsstasjonsklasse, utformet for å sikre deg gleden over en langsiktig brukeropplevelse.
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Operativsystem

Windows 7 Professional 641

Prosessorfamilie

Intel® Core™ i7-prosessor

Prosessorer

Intel® Core™ i7-4870HQ med Intel Iris™ Pro Graphics 5200 (2,5 GHz, opptil 3,7 GHz med Intel Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i7-4720HQ med Intel HD Graphics 4600 (2,6 GHz, opptil 3,6
GHz med Intel Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 kjerner)

Brikkesett

Intel® HM87 Express

Maksimalt minne

Inntil 16 GB DDR3L-1600 SDRAM
Merknad om standardminne: Overføringshastighet opptil 1600 MT/s

Internminne

Inntil 256 GB eller 512 GB HP Z Turbo-stasjon (PCIe SSD)3

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel® HD Graphics 4600; Intel® Iris™ Pro Graphics 52005
Diskret: NVIDIA® Quadro® K1100M (2 GB dedikert GDDR5)
Integrert grafikk avhenger av prosessor

Utvidelsesspor

1 flerformats SD-kortleser

Porter og kontakter

4 USB 3.0 (lading); 1 mini DisplayPort 1.2; 1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt;

Strøm

120 W vekselstrømadapter

Inndataenhet

"Island-style" bakbelyst tastatur i full størrelse
TouchPad med støtte for flere bevegelser

Sikkerhet

TPM 1.2 innebygd sikkerhetsbrikke

Programvare

HP Performance Advisor; HP Omen Control

Mål

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

Vekt

2,12 kg

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT® Gold-registrert6

Garanti

3 års HP Support med på-stedet-support neste arbeidsdag. I dette inngår HPs standard garanti samt et tillegg som til sammen utgjør gir 3 års HP Care Pack Support, inkludert på-stedet-support neste arbeidsdag.
På-stedet-support ytes kun dersom problemet ikke kan løses per telefon. Supporttjenester utenfor det gjeldende dekningsområde kan innebære lenger responstid.

2

Dataark

HP OMEN Pro mobil arbeidsstasjon
Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP ekstern USB
DVDRW-stasjon

Koble HP ekstern USB DVD/RW-stasjonen til en ledig USB-port på PCen1 for å få umiddelbar lese-/skrivetilgang til optisk
medier.

HP 3005pr USB 3.0
portreplikator

Alt du trenger hver dag, klart med én enkelt tilkobling. HP 3005pr USB 3.0 portreplikator er vår ultimate
plattformuavhengige "hot desking"-løsning. Kom deg på nett, gjør opptil seks av dine daglige USB-enheter umiddelbart
tilgjengelig, og øk produktiviteten med tilkobling til to eksterne skjermer – alt via én USB 3.0-kabel.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H1L08AA

HP trådløs mus med
komfortgrep

HP trådløs mus med komfortgrep har 30-måneders batteridriftstid og en tydelig, moderne design som integreres
sømløst med HP bærbare kontor-PCer.

HP ultratynn kabbellås med
nøkkel

Sikre HP Ultrabook™ eller den bærbare PCen raskt og enkelt med HP ultratynn kabellås med nøkkel.

HP Professional veske med
topplokk

HP Professional veske med topplokk har rikelig med plass til mapper og andre dokumenter sammen med en bærbar PC
på opptil 15,6 tommer diagonalt, slik at du får med alt du trenger til en travel dag inn og ut av kontoret eller rundt i hele
verden.

Produktnummer: H2L63AA

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H4J90AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U4414E
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Fotnoter:
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows
fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.
2 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits
databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 HP Performance Advisor krever Windows og Internett-tilkobling.
1

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner:
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows
fullt ut. Se http://www.microsoft.com/nb-NO/.
2 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits
databehandlingssystem kreves. Ytelsen varierer, avhengig av konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
3 For harddisker, GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 20 GB av systemdisken er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare for Windows 7 og nyere.
4 For 802.11 er trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste påkrevd, og er ikke inkludert. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
5 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
6 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
7 Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
8 Overføringshastighet er opp til 1600 MT/s
1

Lær mer på
www.hp.eu/notebooks
Start HP Financial Services
Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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