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Az út csak felfelé vezethet
A versenytársak által megkövetelt kimagasló teljesítménnyel játékosból valódi legendává válhat. Ez az OMEN asztali
gép a legmodernebb kialakítást és az iparág legújabb hardvereit ötvözve valóságos erőművet alkot, amely könnyedén
megfelel az AAA kategóriás játékok magas rendszerigényeinek, ráadásul remekül mutat.

Bajnokokhoz méltó teljesítmény

Ha kiélezett a verseny, a magas
képkockasebesség és a kristálytiszta
grafika elengedhetetlen. Éppen ezért
Intel® Core™ i5 vagy i7
processzorokkal,1 csúcskategóriás
NVIDIA® GTX™ és AMD R9 grafikus
vezérlővel, bizonyos modellek
esetében pedig órajelnövelési
funkciókkal láttuk el ezt a mindig
harcra kész gépet.
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Állig felvértezve

Ez az asztali gép az igényeknek
megfelelően fejleszthető. Az egyes
modelleken elérhető
folyadékhűtéssel és a szerszámok
nélkül hozzáférhető hardverekkel
könnyedén növelheti a játékhoz
rendelkezésre álló teljesítményt.

Dobogóra termett

A karcsú, csiszolt fémház és a
testreszabható LED-világítás
tökéletes egyensúlyt teremt a
kifinomult külső és az erőteljes,
játékra tervezett belső között.

HP Lounge: kerüljön közelebb
kedvenc művészeihez

A Music szolgáltatáshoz és a
HP-ügyfelek számára nyújtott
exkluzív tartalmakhoz való korlátlan
hozzáférésnek köszönhetően nem
kell keresgélnie, hiszen minden csak
egy karnyújtásnyira van Öntől.17

többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az
órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak. 17A HP ügyfelei számára 12 hónapig
ingyenes korlátlan hozzáférés a Universal Music portfóliójához. Internetkapcsolat szükséges hozzá.
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Műszaki jellemzők
Teljesítmény

Operációs rendszer
FreeDOS 2.0
Processzor
Intel® Core™ i5-6400 (2,7 GHz, akár 3,3 GHz, 6 MB gyorsítótár, 4 mag)
Processzorcsalád: 6. generációs Intel® Core™ i5 processzor
Lapkakészlet
Intel H170
Memória
8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Bővítőhelyek száma: 2 DIMM
Adattárolás
1 TB-os, 7200 f/p SATA
128 GB SATA SSD
Ultravékony tálcás SuperMulti DVD-író
Grafikus rendszer
Különálló: AMD Radeon™ RX 480 (4 GB dedikált GDDR5);
Hangeszközök
DTS Studio Sound™
Leírás megjelenítése
Az LCD monitorok külön vásárolhatók meg. További információért keresse fel a
következő webhelyet: www.hp.com/eur/home-monitors.
Áramellátás
300 W-os váltóáramú tápegység

Kialakítás

Termékszín
Ezüstös acélszürke, koromfekete díszítéssel az első kereten; Csiszolt alumínium első
keret
_
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: Z0L48EA #AKC
UPC/EAN-kód: 190780829783
Súly
10,52 kg; Csomagolva: 13,4 kg
Méretek
42 x 16,5 x 40,1 cm; Csomagolva: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm
Garancia
2 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés,
illetve az el- és visszaszállítás; A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is
meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
Jellemzők
Felső csatlakozótábla a portok könnyű használatáért; Levegőhűtő megoldás
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Csatlakoztatás

Hálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált 802.11a/b/g/n/ac (1x1) és Bluetooth® 4.2 M.2
Portok
2 USB 2.0
4 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 fejhallgató-csatlakozó
1 mikrofoncsatlakozó
1 hangbemenet
1 hangkimenet
1 mikrofonbemenet
1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2
7 az 1-ben memóriakártya-olvasó
Külső meghajtórekeszek: Egy foglalt; Egy elérhető
Belső meghajtórekeszek: Kettő foglalt; Egy elérhető
Videocsatlakozók
1 HDMI; 3 DisplayPort

Kompatibilis kiegészítők*
* Nem tartozék.

HP OMEN
egérpad
SteelSeriestechnológiával
X7Z94AA

Jótállási szolgáltatások*
HP OMEN
mikrofonos
fejhallgató
SteelSeriestechnológiával
X7Z95AA

HP OMEN egér
SteelSeriestechnológiával
X7Z96AA

3 éves el- és
visszaszállítás
UC994E
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