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הוסף עוצמה לתשוקה שלך
תן דרור לפוטנציאל הפנימי שלך ליצירת תוכן,
אהבת המדיה והתגברות על האויבים במשחקים,
משום שמחשב נייד זה של  Pavilionתוכנן לטפל
בכל הדרוש לך .עם ביצועים גבוהים מהרגיל ,תוכל
לעבור מהפעלות הזרמה מרתקות לעריכת וידאו
ללא זמן השהיה ,ולבצע זאת מכל מקום שתרצה.

תחנת כוח יצירתית

ממש את הרעיונות הגדולים והנועזים ביותר שלך או בצע משימות מרובות כמו מומחה ,עם הכרטיס הגרפי הבדיד ®NVIDIA
™ GTXוהמעבד המתקדם ביותר בעל ארבע הליבות של .1 ®Intel

מראה כובש

בין אם אתה עורך סרטוני וידאו ,צופה בסרט האהוב עליך ,מלטש צילומים או פשוט משחק במשחקים ,כל פרט בולט בצג
 2FHDאו  34Kמלא החיים עם  IPSבדגמים נבחרים.

חוויית שמע עוצמתית אמיתית

עם רמקולי  HPכפולים HP Audio Boost ,וכוונון מותאם אישית על-ידי המומחים ב ,B&O PLAY-תוכל לחוות שמע עשיר
ואותנטי .תן לצלילים לרגש אותך.

] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה [2] .להצגת תמונות  FHDנדרש תוכן באיכות  [3] .(FHD) Full High-definitionנדרש תוכן  4Kכדי להציג תמונות .4K
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מערכת הפעלה

Windows 10 Home 64

מעבד

מעבד  ,2.6 GHz) Intel® Core™ i7-6700HQעד  ,3.5 GHzמטמון של  4 ,6 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 6

גרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365

תוכנה – ייצור

ערכת שבבים

Intel HM170

אחסון

כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 512 GB
Dropbox

זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח (8 GB x 2) 16 GB

זיכרון

מצלמת אינטרנט

מצלמת  HP Wide Vision HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול

תקשורת

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת;  (2x2) Intel® 802.11acעם ® Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב )תואם ל(Miracast-

מד תאוצה

חיישנים

קלות שימוש

חריץ למנעול ® ;Kensington MicroSaverסיסמת הפעלה; מקבל התקני נעילת אבטחה של צד שלישי; תמיכה במודול )Trusted Platform Module (TPM

וידיאו

) NVIDIA® GeForce® GTX 960Mזיכרון  GDDR5ייעודי של (4 GB

צג  UHD IPS UWVAבגודל  39.6ס"מ )" (15.6באלכסון עם תאורת  WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק );(3,840 x 2,160

תצוגה

 ;B&O PLAY; HP Audio Boostרמקולים כפולים

קול

לוח מקשים

בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים מוארת מאחור; לוח מגע עם תמיכה במחוות Multi-Touch

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון 3 ,תאים61.5 Wh ,

צבע מוצר

כיסוי בצבע כסוף טבעי ,מסגרת למקלדת בצבע פחם; עץ ליניארי ,דוגמת חוטים דיגיטליים

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  120וואט

מתח

יישומי HP

HP CoolSense

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™2

CyberLink PowerDirector

תוכנה

P/N: E9M67EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190780071403

מידע נוסף

 2.09ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 2.45 x 25.3 x 38.2ס"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  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .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(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

עכבר HP X9000 OMEN
J6N88AA

תיק גב  HP Omen Gamingשל  17.3אינץ'
K5Q03AA
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