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OMEN by HP Desktop
870-176nc
Vystoupej na vrchol, nebo zůstaň zapomenut
Staň se z hráče skutečnou legendou
se vzrušující úrovní výkonu, která ti
umožní doopravdy soutěžit. Počítač
OMEN spojuje nejmodernější design s
nejnovějším hardwarem, aby
poskytoval monstrózní výkon
potřebný k bezproblémovému hraní
těch nejnáročnějších her. Navíc skvěle
vypadá.

Mistrovsky kalibrovaný výkon
Pokud chceš opravdu soutěžit, vysoká snímková frekvence a křišťálově čistá grafika tě nenechají na
holičkách. Proto jsme tuto „bestii“ osadili procesorem Intel® Core™ i5 nebo i71, špičkovou grafickou kartou
NVIDIA® GTX™ nebo AMD R9 a u vybraných modelů také funkcí přetaktování.
Ve výbavě to nejlepší
Tento stolní počítač se může vyvíjet spolu s tebou. S kapalinovým chlazením u vybraných modelů a
přístupem k hardwaru bez potřeby nástrojů snadno „nastartuješ“ ohromný herní výkon a nebudeš chtít
přestat.
Stvořeno pro výstup na nejvyšší příčky
Elegantní šasi z leštěného kovu a nastavitelné LED osvětlení představují dokonalé souznění
sofistikovaného vzhledu a drsného, hráčského vzezření.
HP Lounge, buďte blíže interpretům, které milujete
S neomezeným přístupem k hudbě a exkluzivnímu obsahu pro zákazníky společnosti HP budete mít vše
potřebné na dosah ruky.17

Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v
závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu. 17 Neomezený přístup k portfoliu Universal Music na 12 měsíců zdarma
pro zákazníky společnosti HP. Je zapotřebí přístup k internetu.
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Operační systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-6700K (4 GHz, max. 4,2 GHz, 8 MB mezipaměti, 4 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i7 6. generace

Čipová sada

Procesor Intel Z170

Paměť

Paměť 32 GB DDR4-2133 SDRAM (4 x 8 GB); Slotů celkem: 4 sloty DIMM

Ukládání informací

Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min; Jednotka SSD 256 GB SATA; Zapisovací jednotka Ultra Slim-tray SuperMulti DVD
Dropbox1

Monitor

Monitory LCD se prodávají samostatně. Další informace naleznete na stránce www.hp.com/eur/home-monitors.

Síťové rozhraní

Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000

Možnosti bezdrátového připojení

Kombinovaná karta 802.11a/b/g/n/ac (1x1) a Bluetooth® 4.2 M.2

Video

Samostatná: Grafická karta NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (8 GB vyhrazené paměti GDDR5X); Využívá architekturu NVIDIA® Pascal™; 1 port dual-link
DVI; 1 port HDMI; 3 porty DisplayPort

Zvuk

DTS Studio Sound™

Dodané příslušenství

Černá klávesnice USB; Optická myš USB

Charakteristiky

Nahoře odkládací plocha pro snadný přístup k portům; Řešení chlazení vzduchem; Certifikovaná virtuální realita

Porty

6 portů USB 2.0; 4 porty USB 3.0; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pro mikrofon; 1 slot
PCIe x1; 1 slot PCIe x16; 1 minikarta; Čtečka paměťových karet 7 v 1; Pozice externích jednotek: Jedna obsazená; Jedna volná; Pozice interních
jednotek: Dvě obsazené; Jedna volná

Napájení

Napájecí adaptér 500 W (AC)

Aplikace HP

HP Audio Switch; HP JumpStart; HP OMEN Control

Software

SteelSeries Engine 3; 1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft Office 365

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™ 2

Další informace

P/N: Y4L09EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780565537

Hmotnost

10,52 kg; Balení: 13,4 kg

Rozměry

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

Barva produktu

Bronzově stříbrná, s černým obložením předního panelu; Přední panel z broušeného hliníku

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení; Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; více informací
naleznete v části „Doplňky a příslušenství“ na stránkách produktu na webu hp.com.

25 GB volného online úložiště po dobu 12 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 Bezplatná 12 měsíční zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 12 měsíční bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby
je vyžadováno přihlášení k odběru.)
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záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo
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Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci
systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace.
Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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