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Våkn opp, slåss, erobre og gjenta.
Dette er en ny verden av spill, der fiendene er
nådeløse og æren ligger rett rundt hjørnet. Den
bærbare OMEN-maskinen er utstyrt med kraftig
maskinvare og heftig design, og er klar for
slagmarken når og hvor som helst. Sett i gang, vis
hva du kan.

Seire med stil
NVIDIA® GTX™-grafikken og Quad-core Intel® Core™-prosessoren1 gir deg våpnene du trenger for å takle
enhver utfordring, inkludert de mest krevende AAA-titlene.
Oppslukt av konkurransene
Føl hvert pulserende øyeblikk for en unik og fengslende opplevelse. Med lyd fra Bang & Olufsen og 4K
IPS-skjerm2 på utvalgte modeller kan du løfte spillingen til neste nivå.
Her for å herske
Bytt enkelt fra å knuse fiendene hjemme til å kommandere slagmarken på farten med merkbart tynnere
design og dragerødt, bakbelyst tastatur.
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.
● 6. generasjon Intel®-prosessorene er raskere, mer stillegående og med flere funksjoner, og gjør
databehandlingsopplevelsen bedre enn noensinne.
● Nyt solen og favorittinnholdet ditt samtidig med denne antirefleks-skjermen. Ikke-reflekterende og
lavglanset, så du får mindre gjenskinn når du er utendørs.
● Få skarpe, livaktige bilder på denne livfulle Full-HD-skjermen, selv med svært brede visningsvinkler.

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. 2 4K-innhold kreves for å vise 4K-bilder. 17 Ubegrenset tilgang til Universal Musics
portefølje i 12 måneder, gratis for HP-kunder. Internett-tilgang kreves.
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Operativsystem

Windows 10 Home 64

Prosessor

Intel® Core™ i5-6300HQ (2,3 GHz, opptil 3,2 GHz, 6 MB hurtigbuffer, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: 6. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor

Brikkesett

Intel HM170

Minne

8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Overføringshastigheter opptil 2133 MT/s

Datalagring

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
SuperMulti DVD-brenner

Webcam

HP Wide Vision HD-kamera med dobbel digital mikrofon

Sensorer

Akselerometer

Kommunikasjon

Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN; Kombinert Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 (Miracast-kompatibel)

Brukervennlighet

Kensington MicroSaver®-låsespor; Oppstartspassord; Låseenheter fra tredjepart kan brukes; Trusted Platform Module (TPM)-støtte

Skjerm

WLED-bakbelyst FHD IPS UWVA antirefleks-skjerm på 43,9 cm (17,3") (diagonalt) (1920 x 1080)

Video

NVIDIA® GeForce® GTX 960M (4 GB GDDR5 dedikert)

Lyd

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; To høyttalere

Tastatur

"Island-style" tastatur i full størrelse, bakbelyst, med numerisk tastatur; HP Imagepad med støtte for flere bevegelser

Porter

1 HDMI; 1 kombinert hodetelefon-/mikrofonkontakt; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
1 flerformats SD-kortleser

Batteritype

6-cellers, 62 Wt litiumion;
Støtter hurtiglading av batteri: 90 % på 90 minutter

Mål for batteritid

Opptil 10 timers batterilevetid3

Strøm

120 W vekselstrømadapter

Produktfarge

Skyggenettdeksel, glitrende svart base; Shadownettmønster

HP-apper

HP CoolSense; HP Lounge

Programvare

CyberLink PowerDirector; Netflix; Unigine Valley Benchmark

Service og support

McAfee LiveSafe™2

Tilleggsinformasjon

P/N: Y0B01EA #UUW
UPC/EAN code: 190780273814

Vekt

2,75 kg; Vekt varierer etter konfigurasjon

Mål

41,6 x 27,9 x 2,99 cm; Pakket: 55,2 x 34,5 x 6,9 cm; Målene varierer etter konfigurasjon

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.) 3 Beregnet batteritid i Windows 10 basert på
ytelsestester for Windows 10 / MobileMark® 2014. Batteritid vil variere, avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon, aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløs funksjonalitet og
strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for utfyllende informasjon.
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Kompatibelt tilbehør og tjenester*
* Ikke inkludert.

HP X9000
OMEN-mus
J6N88AA

HP
17,3-tommers
spillryggsekk
K5Q03AA

HP H3100 svart
kablet
hodetelefon
T3U77AA

3 års henting og retur
UM963E

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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