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Zirveye çıkın veya adınız unutulsun
Rekabet için gereken nefes kesici düzeydeki gücüyle sade bir oyuncu olmaktan tüm oyunlarda efsane haline gelin. Bu
OMEN masaüstü bilgisayar, zorlu AAA oyunların üstesinden kolaylıkla gelirken aynı zamanda şıklığını koruyacak bir
performans canavarı sunmak için en güncel tasarımlarla endüstrinin en yeni donanımlarını bir araya getirir.

Şampiyon kalibresinde performans
Rekabet hararetlendiğinde yüksek
FPS ve kristal netliğinde grafikler her
şey demektir. Bu yüzden, bu canavarı
Intel® Core™ i5 veya i7 işlemciler1, en
yeni NVIDIA® GTX™ ve AMD R9 grafik
kartları ve belirli modellerde hız
aşırtma denetimleriyle donattık.

En iyilerle donatıldı

Bu masaüstü bilgisayar sizinle birlikte
gelişebilir. Belirli modellerde sunulan
sıvı soğutma ve donanıma araçsız
erişimle birlikte müptelası olacağınız
özelleştirebilirlik sayesinde oyun
gücünüzü üst düzeye çıkarın.

Kazanmak için üretildi

Bu şık, zımparalanmış metal kasa ve
özelleştirilebilir LED aydınlatma, zarif
bir görüntüyle oyuncu tavrının
mükemmel dengesini yakalar.

HP Lounge ile sevdiğiniz sanatçılara
daha yakınsınız
HP müşterileri için müzik ve özel
içeriklere sınırsız erişim sayesinde
içerikler sizin aramanıza gerek
kalmadan ayağınıza geliyor.17

Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. 17 HP müşterileri için Universal Music portföyüne 12 ay
boyunca ücretsiz sınırsız erişim. İnternet erişimi gereklidir.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
Işlemci
Intel® Core™ i7-6700K (4 GHz, 4,2 GHz'e kadar, 8 MB önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 6. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci
Yonga kümesi
Intel Z170
Bellek
32 GB DDR4-2133 SDRAM (4 x 8 GB); Toplam yuva: 4 DIMM
Bilgi Depolama
İki 2 TB 7200 rpm SATA
512 GB SATA SSD
Ultra İnce Tepsili SuperMulti DVD yazıcı
Dropbox1
Grafik
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (8 GB GDDR5X ayrılmış); NVIDIA® Pascal™
mimarisi tarafından desteklenir
Ses
DTS Studio Sound™
Ekran açıklaması
LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.
Güç
500 W AC güç adaptörü
_

Bağlanabilirlik

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 M.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
6 USB 2.0
4 USB 3.0
1 birleşik kulaklık/mikrofon
1 ses girişi
1 ses çıkışı
1 mikrofon girişi
1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 1 MiniCard
7'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Harici sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan; Bir adet kullanılabilir
Video Konektörü
1 çift bağlantılı DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Tasarım

Ürün rengi
Koyu gümüş rengi, siyah ön çerçeve; Fırçalanmış alüminyum ön çerçeve
_

Yazılım

HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge; HP OMEN Control
Yazılım
SteelSeries Engine 3; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: Y1D03EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190780578018
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
10,52 kg; Paketli: 13,4 kg
Boyutlar
42 x 16,5 x 40,1 cm; Paketli: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm
Garanti
2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda
3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.
Eklenen aksesuarlar
Siyah USB klavye
USB optik fare
Özellikler
Bağlantı noktalarına kolay erişim için koyma yeri üsttedir; Sıvı soğutma çözümü;
Virtual Reality Sertifikalı

Garanti hizmetleri*
3 yıllık bayiye iade
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