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OMEN X by HP Desktop 900-070nc
Nebuďte len divákom. Dominujte.
Tejto revolučnej veži, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre hráčov, sa nič nevyrovná. Jej šialený výkon a inovatívne
chladenie umožňujú bez problémov hrať najnovšie herné tituly AAA aj pri najvyšších nastaveniach. A vďaka
prispôsobenej skrinke s možnosťou jednoduchej inovácie sa tento počítač môže vyvíjať tak, aby uspokojil akékoľvek
budúce požiadavky na výkon.

Prispôsobujte a dobýjajte

So skrinkou vyvinutou pre najlepšie
súčasné aj budúce technológie už
nikdy nebudete obmedzení
hardvérom. Zakrivená skrinka z
galvanizovanej ocele umožňuje
jednoduchý prístup, prináša úplne
nové možnosti pre upgrade využitím
štandardných komponentov a
priestranný vnútorný priestor
rozdelený na samostatné komory.

Zostáva chladný aj pod tlakom

Obrovský výkon vyžaduje účinné
chladenie. Vodné chladenie vo
vybraných modeloch, inovatívny
trojkomorový dizajn rozdeľujúci
horúce súčasti do samostatných
termálnych systémov a zošikmené
vetracie otvory na hornej strane
zabezpečujú, že vaša mašina bude
studená ako ľad.1

Zastrašujúci výkon

Procesor Intel® s možnosťou
pretaktovania2 vo vybraných
modeloch, duálna grafická karta AMD
alebo Nvidia®, až 32 GB pamäte
DDR4 RAM, štyri 3,5" pozície pre
úložné zariadenia, jedna pozícia M.2
pre disk SSD a až 1 300 W zdroj PSU.

Nevzťahuje sa na produkty bez ventilátorov alebo akcelerometra. 2 Zmena taktovacej frekvencie alebo napätia môže: (i) znížiť stabilitu systému a životnosť systému, procesora a ďalších systémových súčastí; (ii) spôsobiť
zlyhanie procesora a ďalších systémových súčastí; (iii) spôsobiť zníženie výkonu systému; (iv) spôsobiť zvýšenie teploty alebo iné poškodenie; a (v) ovplyvniť integritu systémových údajov. Spoločnosti HP a Intel netestovali
fungovanie procesora mimo jeho špecifikácií a neposkytujú na takéto fungovanie žiadnu záruku. Spoločnosti HP a Intel netestovali prevádzku ďalších systémových súčastí mimo ich štandardných špecifikácií a
neposkytujú na takúto prevádzku žiadnu záruku. Spoločnosti HP a Intel nie sú zodpovedné za vhodnosť procesora a ďalších systémových súčastí na konkrétny účel vrátane ich používania pri zmenenej taktovacej
frekvencii alebo napätí.
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Špecifikácie
Výkon

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
2 TB 7200 ot./min. SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Napaľovačka SuperMulti DVD s ultratenkým podávačom
Úložisko Dropbox1
Grafika
Samostatná: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (8 GB vyhradenej pamäte GDDR5X);
Vzduchové chladenie; Využíva architektúru NVIDIA® Pascal™
Zvuk
DTS Studio Sound™
Popis displeja
Monitory LCD sa predávajú samostatne. Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.hp.com/eur/home-monitors.
Napájanie
600 W napájací adaptér
_

Konektivita

Sieťové rozhranie
Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000
Bezdrôtové pripojenie
Kombinovaný modul 802.11a/b/g/n/ac (2 x 2) a Bluetooth® 4.2
Porty
8 portov USB 3.0
2 porty USB 3.0 (Type-C™)
1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
1 optický zvukový výstup
1 port RJ-45
2 pozície M.2
Čítačka pamäťových kariet 3 v 1
Externé šachty na mechaniky: Jeden obsadený
Interné šachty na mechaniky: Jeden obsadený; Tri dostupné
Videokonektory
1x dvojitý DVI; 1x port HDMI; 3x DisplayPort

Dizajn

Farba produktu
Čierna
_

Softvér

Aplikácie HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP OMEN Control
Softvér
DTS Headphone:X; SteelSeries Engine 3; 1-mesačná skúšobná verzia pre nových
zákazníkov služieb Microsoft® Office 365
Služby a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2
_

Ďalšie informácie

Katalógové číslo
P/N: Y4L13EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190780686942
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
Hmotnosť
28,2 kg; Balené: 33,5 kg
Rozmery
50,42 x 40,6 x 51,53 cm; Balené: 59 x 48,5 x 63,2 cm
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
získate od predajcu spoločnosti HP.
Funkcie
Riešenie vodného chladenia procesora

Služby v rámci záruky*
3 roky, vyzdvihnutie
a vrátenie
UM981E
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