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Bli bedre eller bli glemt
Gå fra spiller til legende med
fantastisk kraft tilgjengelig for
konkurranser. Denne stasjonære
OMEN-maskinen kombinerer avansert
design og markedets nyeste
maskinvare. Resultatet er et
ytelsesmonster som enkelt kan
håndtere grafikkintensive AAA-spill og
se bra ut mens den gjør det.

Ytelse i toppklassen
Når konkurransen blir så intens, er det kritisk viktig med høy FPS og krystallklar grafikk. Det er grunnen til
at vi utstyrte dette beistet med Intel® Core™ i5- eller i7-prosessor1, avansert NVIDIA® GTX™ og AMD
R9-grafikk og overklokkingskontroll på utvalgte modeller.
Utstyrt med det beste
Denne stasjonære datamaskinen kan utvikle seg sammen med deg. Med valgfri flytende avkjøling på
utvalgte modeller og verktøyfri adgang til maskinvaren får du maksimal kraft til spilling og vanedannende
tilpasningsmuligheter.
Laget for talerstolen
Utformingen i børstet metall og den tilpassbare LED-belysningen gir en perfekt balanse av sofistikert stil
og rå gamer-attitude.
HP Lounge – kom nærmere favorittartistene dine
Med ubegrenset tilgang til musikk og eksklusivt innhold for HP-kunder er det ingen grunn til å søke etter
det – det kommer til deg.17
Med:
● Windows 10 er her. Gjør store ting enkelt med Windows’ velkjente funksjonalitet – bare bedre.
● Møt den lynraske disken som holder tritt med alle behovene dine. Åpne appene kjapt, med en rask og
effektiv SSD-disk.

Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan benytte seg av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. 17 Ubegrenset tilgang til Universal Musics portefølje i 12 måneder, gratis for
HP-kunder. Tilgang til Internett er påkrevd.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ i5-6600K med Intel® HD Graphics 530 (3,5 GHz, opptil 3,9 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: 6. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor

Brikkesett

Intel Z170

Minne

8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Totalt antall spor: 4 DIMM

Datalagring

128 GB SATA SSD; 1 TB 7200 rpm SATA; SuperMulti DVD-brenner med ultratynn skuff
Dropbox1

Skjerm

LCD-skjermer selges separat. Du finner mer informasjon på www.hp.com/eur/home-monitors

Nettverksgrensesnitt

Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN

Trådløs tilkobling

Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.0

Video

Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 (8 GB GDDR5 dedikert); Drevet av NVIDIA Maxwell™-arkitektur; 1 Dual-Link DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Lyd

DTS Studio Sound™

Medfølgende tilbehør

Svart USB-tastatur; USB optisk mus

Porter

6 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 kombinert hodetelefon/mikrofon; 1 lydinngang; 1 lydutgang; 1 mikrofoninngang; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; 7-i-1
minnekortleser; Eksterne stasjonsrom: Én i bruk; Én ledig; Interne stasjonsrom: To i bruk; Én ledig

Strøm

500 W vekselstrømadapter

HP-apper

HP Lounge; HP OMEN Control

Programvare

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; Netflix; Unigine Valley Benchmark; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office
365-kunder

Service og support

McAfee LiveSafe™ 2

Tilleggsinformasjon

P/N: X1B02EA #UUW
UPC/EAN code: 190780273463

Vekt

10,52 kg; Pakket: 13,4 kg

Mål

42 x 16,5 x 40,1 cm; Pakket: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm

Produktfarge

Design i gun metal grey

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert

Garanti

1 års begrenset garanti på deler, arbeid og innleveringsservice; Du kan utvide garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt;
kontakt din HP-forhandler for mer informasjon.

25 GB gratis lagringsplass på nettet i tolv måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves,
men er ikke inkludert. 2 McAfee LiveSafe 30 dagers gratis prøvetilbud (krever Internett-tilgang. Første 30 dager inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP X9000
OMEN-mus
J6N88AA

3 års henting
og retur
UC994E

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for
HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti.
HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker i USA for Microsoft
Corporation. Bluetooth er et varemerke for innehaveren og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. ENERGY STAR er et
registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows.
Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres
automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com.
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