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לעולם אל תפסיק לשחק!
מחשב נייד זה מאפשר לך להתבלט על פני
המתחרים שלא יפסיקו לדבר עליו .הודות לחומרה
רבת העוצמה ולעיצוב הפראי ,תמיד תהיה מוכן
לצאת למסע המרתק הבא ,בכל זמן ובכל מקום.

ביצועים אגדיים

הכרטיס הגרפי  NVIDIA® GTX 950Mוהמעבד של  Intelעם ארבע ליבות ,מצייד אותך בנשק עמו תוכל להביס בקלות כל אויב.
אין צורך בגריינדינג ).(grinding

מתוכנן לשליטה

מחשב נייד זה הוא חיית פרא אמיתית .עיצובו תואם לרמת הביצועים הפראית שלו הודות לדגשים הנועזים בירוק.

חוויית שמע עוצמתית אמיתית

צלול לתוך חוויית שמע אותנטית במיוחד .אל תסתפק בהאזנה בלבד… אפשר ל HP-עם איכות השמע של  B&O PLAYלרגש
אותך.
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Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

מעבד  Intel® Core™ i7-6700HQעם כרטיס גרפי  ,2.6 GHz) Intel® HD Graphics 530עד  ,3.5 GHzמטמון של  4 ,6 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ i7

מעבד

זיכרון  DDR3L SDRAMבנפח (8 GB x 2) 16 GB

זיכרון

 SATAשל  5,400 ,1 TBסל"ד; כרטיס  M.2 SSDשל 128 GB
Dropbox
צורב SuperMulti DVD

אחסון
מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט ) HP TrueVision FHD Webcamקדמית( עם מיקרופונים דיגיטליים כפולים משולבים

קלות שימוש

חריץ למנעול  ;Kensington MicroSaverסיסמת הפעלה; מקבל התקני נעילת אבטחה של צד שלישי

וידיאו

) NVIDIA GeForce GTX 950Mזיכרון  DDR3Lייעודי בנפח (4 GB

רשת  10/100 BASE-T Ethernet LANמשולבת;  (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast

תקשורת

צג  FHD IPSעם תאורת  WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק בגודל  39.6ס"מ )" (15.6באלכסון )(1920 x 1080

תצוגה

 ;B&O PLAYרמקולים כפולים

קול

לוח מקשים

בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ,מוארת מאחור ,בעלת לוח מקשים מספרי; לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון 4 ,תאים ;48 Wh ,סוללה שניתנת להחלפה על-ידי המשתמש

צבע מוצר

שחור מנצנץ; תבנית ירוקה היברידית

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™2

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת RJ-45
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות

יציאות

מתאם מתח  ACשל  90וואט

מתח

Unigine Heaven Benchmark; Unigine Valley Benchmark ;Skype ;Evernote

תוכנה

מידע נוסף

P/N: P5P47EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894538918

 2.32ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 38.45 x 26.51 x 2.88ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת לחומרה למשך  3שנים עבור שירותי איסוף והחזרה ,חלקים ועבודה

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך שישה חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.
2

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

עכבר HP X9000 OMEN
J6N88AA

תיק גב  HP Omen Gamingשל  17.3אינץ'
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