Záznamový list

OMEN by HP Desktop
870-176nc
Napreduj v rebríčku alebo upadni do zabudnutia
Vypracuj sa z bežného hráča na
hráčsku legendu vďaka výkonu na
vzrušujúcej úrovni. Počítač HP OMEN je
kombináciou najmodernejšieho
dizajnu a najnovšieho hardvéru,
výsledkom čoho je výkonné a
pôsobivé monštrum pripravené na
najnáročnejšie hry triedy AAA.

Výkon hodný šampióna
Keď je súper neúprosný, vysoké FPS a krištáľovo čistá grafika sú to najdôležitejšie. Práve preto sme toto
monštrum vybavili procesorom Intel® Core™ i5 alebo i71, najmodernejšou grafikou NVIDIA® GTX™ a AMD
R9 a ovládaním pretaktovania na vybraných modeloch.
Vybavený tým najlepším
Počítač, ktorý sa vyvíja spolu s tebou. Voliteľné vodné chladenie na vybraných modeloch a prístup k
hardvéru bez nástrojov roztočia váš herný výkon s návykovou prispôsobiteľnosťou.
Stvorený pre pódium
Elegantné šasi z lešteného kovu a prispôsobiteľné LED osvetlenie tvoria dokonalú rovnováhu medzi
sofistikovaným vzhľadom a chladným hráčskym prístupom.
HP Lounge, priblížte sa k umelcom, ktorých máte radi
K hudbe a exkluzívnemu obsahu pre zákazníkov HP máte neobmedzený prístup, takže ich už nemusíte
hľadať. Sú tu pre vás.17

Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti. 17 Neobmedzený prístup pre zákazníkov HP k
ponuke vydavateľstva Universal Music na 12 mesiacov zdarma. Vyžaduje sa prístup na internet.
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Operačný systém

Windows 10 Home 64

Procesor

Intel® Core™ i7-6700K (4 GHz, max. 4,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i7 6. generácie

Čipová sada

Intel Z170

Pamäť

32 GB DDR4-2133 SDRAM (4 x 8 GB); Celkový počet zásuviek: 4 DIMM

Ukladacie zariadenia

1 TB 7200 ot./min. SATA; 256 GB SATA SSD; Napaľovačka SuperMulti DVD s ultratenkým podávačom
Úložisko Dropbox1

Obrazovka

Monitory LCD sa predávajú samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/eur/home-monitors.

Sieťové rozhranie

Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000

Bezdrôtové pripojenie

Kombinovaný modul 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) a Bluetooth® 4.2 M.2

Video

Diskrétne: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (8 GB vyhradenej pamäte GDDR5X); Využíva architektúru NVIDIA® Pascal™; 1x dvojitý DVI; 1x port HDMI; 3x
DisplayPort

Zvuk

DTS Studio Sound™

Dodávané príslušenstvo

Čierna klávesnica USB; Optická myš USB

Funkcie

Odkladacia základňa na hornej strane pre jednoduchý prístup k portom; Riešenie vzduchového chladenia; Certifikácia pre virtuálnu realitu

Porty

6 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pre mikrofón; 1x PCIe x1; 1x PCIe
x16; 1x MiniCard; Čítačka pamäťových kariet 7 v 1; Externé šachty na mechaniky: Jeden obsadený; Jeden dostupný; Interné šachty na mechaniky:
Dva obsadené; Jeden dostupný

Napájanie

500 W sieťový adaptér

Aplikácie HP

HP Audio Switch; HP JumpStart; HP OMEN Control

Softvér

SteelSeries Engine 3; 1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft® Office 365

Služby a podpora

Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2

Ďalšie informácie

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

Hmotnosť

10,52 kg; Balené: 13,4 kg

Rozmery

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

Farba produktu

Tmavá strieborná s čiernym prúžkom na prednom kryte; Predný kryt z lešteného hliníka

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver

Záruka

2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3
roky; ďalšie informácie nájdete na stránkach produktov hp.com vo webovej časti Možnosti a príslušenstvo.

25 GB online úložisko zdarma na 12 mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na stránke www.dropbox.com. Vyžaduje sa služba pripojenia na
internet, ktorá nie je súčasťou dodávky. 2 Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 12-mesačná (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 12-mesačná. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)
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© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú
záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť
HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente. Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation
v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. Nie všetky funkcie sú k
dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače,
softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky
a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte webovú lokalitu http://www.microsoft.com.
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