Datablad

HP OMEN Pro, mobil arbetsstation
Tunn och lätt med totala prestanda: ja, du kan få allt.
Arbeta tryggt och stilfullt med HPs
eleganta och lätta mobila arbetsstation
med totala prestanda.

●
●

Windows 7 Professional1
Skärmstorlek: 39,6 cm (15,6 tum)
FHD UWVA-pekskärm

Ta mobiliteten till nästa nivå
● Fjärde generationens fyrkärniga processorer med Intel® Core™ i7,2 Windows 7,1 HP Z Turbo Drive-PCIe-lagring och professionell
NVIDIA® Quadro® K1100M-grafik gör att HP OMEN Pro rymmer alla prestanda du förväntar dig från en mobil arbetsstation från
HP.
Ta sedan med den överallt
● Snygg design och imponerande prestanda är kännetecken för den mobila arbetsstationen HP OMEN Pro. Endast 0,61 tum/15,5
mm – ett system som är avsett att vara helt mobilt. Ett bakgrundsbelyst tangentbord och en FHD-pekskärm gör dig redo för
olika datormiljöer.
Arbeta tryggt med din favoritprogramvara
● Du får komplett ISV-certifiering för dina favoritprogram inom produktutveckling, AEC, media- och underhållning och HP OMEN
Pro erbjuder total stabil kompatibilitet med höga prestanda mellan maskinvara och programvara.

Höjdpunkter
● Välbekanta och pålitliga prestanda hos Windows 7, 64-bitars.1

● Med HP Z Turbo-enhet och PCIe-lagring kan du hantera stora filer, minska arbetstiden och fördubbla prestanda via SATA
SSD-diskar.

● NVIDIA® Quadro® K1100M, professionell ISV-certifierad grafik som utformats för att fungera i de mest krävande programmen.
● FHD UWVA-pekskärm – interagera med tekniska tillämpningar genom att svepa med fingret.
● Flera portar – 4 USB 3.0, 1 mini DisplayPort™ 1.2, 1 HDMI-port och ett kombinerat uttag för hörlurar/mikrofon – för snabb och
enkel överföring av data och anslutning till enheter.

● Med HP Performance Advisor3 får HP OMEN Pro bästa möjliga potential vid drift på arbetsstationens nivå med prestandaverktyg
som är anpassade för ditt system.

● 3/3/0-klassad begränsad garanti för arbetsstationer, som är utformad för att du ska få en riktigt bra användarupplevelse på lång
sikt.
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HP OMEN Pro, mobil arbetsstation Specifikationstabell

Operativsystem

Windows 7 Professional 641

Processorfamilj

Intel® Core™ i7-processor

Processorer

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

Kretsar

Intel® HM87 Express

Maximalt minne

Upp till 16 GB DDR3L-1600 SDRAM
Not om standardminne: Dataöverföringshastigheten är upp till 1600 MT/s

Intern lagring

Upp till 256 GB eller 512 GB HP Z Turbo Drive (PCIe SSD)3

Tillgänglig grafik

Inbyggd: Intel® HD Graphics 4600; Intel® Iris™ Pro Graphics 52005
Separat: NVIDIA® Quadro® K1100M (2 GB dedikerat GDDR5)
Integrerad grafik beroende på processor

Expansionsfack

1 SD-mediekortläsare för flera format

Portar och anslutningar

4 USB 3.0 för laddning; 1 mini-DisplayPort 1.2; 1 HDMI; 1 kombinerat uttag för hörlurar/mikrofon

Strömförsörjning

120 W nätadapter

Inmatningsenhet

Normalstort bakgrundsbelyst tangentbord
Styrplatta med stöd för multipekgester

Säkerhet

Inbäddad TPM 1.2-säkerhetskrets

Programvara

HP Performance Advisor; HP Keyboard Control

Yttermått

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

Vikt

2,12 kg

Energieffektivitet

ENERGY STAR®-certifierad och EPEAT® Gold-registrerad6

Garanti

3 års HP Support med nästa-dag-på- platsen support. I HP Support ingår HPs grund-garanti med tillägg för 3års HP Care Pack support, inklusive på-platsen support.På platsen support erbjuds om problemet inte kan
hanteras över telefon. Leverans av supporttjänster utanför HPs gällande täckningsområden kan vara föremål för längre svarstider.
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HP OMEN Pro, mobil arbetsstation
Tillbehör och tjänster (ingår ej)
HP extern
USB-DVDRW-enhet

Anslut HP:s externa USB DVD/RW till vilken ledig USB-port som helst på datorn1 för att få omedelbar läs- och
skrivåtkomst till dina optiska medier.

HP 3005pr USB
3.0-portreplikator

Allt du behöver varje dag, redo med en enkel anslutning. HP 3005pr USB 3.0 portreplikator är vårt ultimata
plattformsoberoende lösning för hotdesking. Koppla upp dig, få omedelbar tillgång till upp till sex av de USB-enheter
som du dagligen använder och höj din produktivitet genom att ansluta två externa bildskärmar – allt med en USB
3.0-kabel.

Produktnummer: F2B56AA

Produktnummer: H1L08AA

HP Comfort Grip trådlös mus

HP Comfort Grip trådlös mus har 30 månaders batterilivslängd och en kraftfull, moderna design som integreras sömlöst
med HP:s bärbara företagsdatorer.

Produktnummer: H2L63AA

HP ultratunt nyckelkabellås

Skydda din HP Ultrabook™ eller bärbara dator snabbt och enkelt med HP Ultraslim nyckelkabellås.

HP Professional toppmatad
väska

Med gott om utrymme för mappar och andra dokument tillsammans med en bärbar dator på upp till 15,6 tum rymmer
HP Professional toppmatad väska allt du behöver för en fullspäckad dag på och utanför kontoret eller runt om i världen.

3 års service på plats nästa
arbetsdag

Under 3 år repareras din dator på plats av en behörig HP-tekniker nästa arbetsdag om problemet inte kan lösas på
distans
Produktnummer: U4414E

Läs mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: H4D73AA

Produktnummer: H4J90AA
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Fotnoter om meddelandetjänster:
Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt
maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core har utformats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Ett 64-bitars datorsystem krävs. Prestandan varierar beroende på
din maskinvaru- och programvarukonfiguration. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.
3 HP Performance Advisor kräver Windows och en internetanslutning.
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Fotnoter med tekniska specifikationer:
Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt
maskinvara, drivrutiner och/eller mjukvara. Se http://www.microsoft.com.
2 Multi-Core har utformats för att förbättra prestandan hos vissa program. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Ett 64-bitars datorsystem krävs. Prestandan varierar beroende på
din maskinvaru- och programvarukonfiguration. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda.
3 För hårddiskar, 1 GB = 1 miljard byte. 1 TB = 1 biljon byte. Den kapacitet som faktiskt formateras är mindre. Upp till 20 GB av systemdisken är reserverade för systemåterställningsprogram för Windows 7 och senare.
4 För 802.11 krävs trådlös åtkomstpunkt och internetabonnemang (ingår inte). Tillgängliga offentliga trådlösa nätverkspunkter är begränsade.
5 För visning av HD-bilder måste innehållet vara i HD.
6 EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar i olika länder. Gå till www.epeat.net om du vill se registreringsstatusen för olika länder.
7 Externa nätaggregat, strömsladdar, kablar och kringutrustning har inte låg halogenhalt. Reservdelar som erhålls efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.
8 Dataöverföringshastigheten är upp till 1600 MT/s
1

Läs mer på
www.hp.eu/notebooks
Ta hjälp av HP Financial Services
Utforska månadsbetalningsalternativ och teknikförnyelseplaner som kan ge större flexibilitet för att uppfylla dina IT-mål. Mer information på www.hp.com/go/hpfs.

Registrera dig för att få uppdateringar
hp.com/go/getupdated
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