Fişă tehnică

OMEN by HP Desktop
870-055nq
Avansează ori fii dat uitării
Fii mai mult decat un simplu gamer, cu
nivelul de putere înfiorător necesar în
competiţii. Acest desktop OMEN
combină designul revoluţionar şi cel
mai recent hardware din industrie
pentru a crea un monstru al
performanţei, gata să ruleze cu
uşurinţă jocuri solicitante de categorie
AAA şi să arate bine făcând acest
lucru.

Performanţe la nivel de campionat
Când competiţia este atât de intensă, frecvenţa FPS ridicată şi grafica extrem de clară fac diferenţa. De
aceea am echipat această fiară cu procesoare Intel® Core™ i5 sau i71, super plăci grafice NVIDIA® GTX™ şi
AMD R9 şi comenzi pentru overclocking, la anumite modele.
Echipat cu tot ce este mai bun
Acest computer poate evolua împreună cu tine. Răcirea cu lichid disponibilă la unele modele şi accesul la
hardware fără unelte îți permit să utilizezi la maximum puterea de joc, prin personalizări fascinante.
Construit pentru podium
Şasiul compact, din metal cu aspect mat şi luminile cu LED personalizabile oferă echilibrul perfect între un
aspect sofisticat şi o atitudine de gamer autentic.
Beneficii:
● Windows 10 este aici. Faceţi cu încredere lucruri remarcabile, în familiarul stil Windows – doar că mai
bine.
● Placa grafică Intel® asigură o experienţă excelentă pentru divertisment, jocuri şi multe altele.
● Utilizaţi la maximum setările, fără să afectaţi performanţa de joc. Chiar şi jocurile cele mai intensive,
realitatea virtuală captivantă şi conţinutul 4K se derulează cursiv cu o placă video GeForce® GTX 980 Ti.
● Vedeţi filme de pe DVD utilizând unitatea optică integrată opţională – sau scrieţi propriile materiale
multimedia.

Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa
şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea Intel nu este o măsură a performanţelor superioare.
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Sistem de operare

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i5-6600K (3,5 GHz, până la 3,9 GHz, cache de 6 MB, 4 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i5 din a 6-a generaţie

Chipset

Intel Z170

Memorie

SDRAM DDR4-2133 de 8 GB (2 x 4 GB); Număr total de sloturi: 4 DIMM

Stocare

1 TB 7200 rpm SATA; Inscriptor SuperMulti DVD ultra-subţire cu încărcare în tavă
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Ecran

Monitoarele LCD se vând separat. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.hp.com/eur/home-monitors.

Interfaţă reţea

LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat

Conectivitate wireless

Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (1x1) şi Bluetooth® 4.0

Video

Distincte: NVIDIA® GeForce® GTX 980 Ti (memorie dedicată GDDR5 de 6 GB); Echipat cu arhitectură NVIDIA Maxwell™; 1 DVI dual-link; 1 HDMI; 3
DisplayPort

Sunet

DTS Studio Sound™

Accesorii incluse

Tastatură neagră USB; Mouse optic HP USB cu cablu

Caracteristici

Suport pentru: 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, mufă audio şi cititor de carduri de memorie; soluţie de răcire cu lichid

Porturi

6 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 port combinat căşti/microfon; 1 intrare audio; 1 ieşire audio; 1 intrare microfon; 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard; Cititor
pentru carduri de memorie 7-în-1; Docuri externe pentru disc: Unul ocupat; unul disponibil; Docuri interne de disc: Unul ocupat; două disponibile

Putere

Adaptor de alimentare de c.a. de 500 W

Aplicaţii HP

HP OMEN Control

Software

CyberLink PowerDirector; CyberLink Power Media Player; Unigine Valley Benchmark; Perioadă de încercare de 1 lună pentru clienţii noi ai
pachetului Microsoft® Office 365

Service & asistenţă

McAfee LiveSafe™ 2

Informaţii suplimentare

număr produs: X0W79EA #AKE
Cod UPC/EAN: 190780273661

Greutate

10,52 kg; Împachetat: 13,4 kg

Dimensiuni

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

Culoarea produsului

Argintiu gri metalic, cu bordură neagră a ramei frontale; Ramă frontală din aluminiu lustruit

Respectarea reglementărilor privind
eficienţa energetică

Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver

Garanţie

2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un
total de până la 3 ani; pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.

25 GB de stocare online gratuită pentru 12 luni de la data înregistrării. Pentru detalii complete şi termeni de utilizare, inclusiv politici de reziliere, vizitaţi site-ul Web de la www.dropbox.com. Este necesar un serviciu de
Internet, care nu este inclus. 2 Ofertă de încercare gratuită McAfee LiveSafe de 30 de zile (Este necesar accesul la Internet. Primele 30 de zile incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line).
1

Accesorii şi servicii compatibile*
* Nu este inclus.

Mouse HP
X9000 OMEN
J6N88AA

3 ani returnare la
depozit
U9787E

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele
garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Microsoft, Windows şi sigla Windows sunt mărci
comerciale înregistrate în S.U.A. ale Microsoft Corporation. Bluetooth este o marcă comercială a proprietarului său şi este utilizată de Hewlett-Packard Company sub licenţă. Intel şi Core sunt mărci
comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. ENERGY STAR este marcă înregistrată ce aparţine Guvernului SUA. Toate celelalte mărci înregistrate sunt în proprietatea deţinătorilor respectivi.
Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului Windows, sistemele pot necesita upgrade şi/sau
achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows 10 este actualizat automat, această caracteristică fiind activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, cu
timpul, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări. Consultă http://www.microsoft.com.
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