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Szerezze meg. Legyen öné a dicsőség.
Egy teljes toronyház, amelyet játékosok készítettek játékosoknak. Az egyedi gyémántforma, a kamrákra osztott belső
rész és a többi jellemző kialakítása mind egy célt szolgál. Az eredmény? Innovatív hűtés, egyszerű konfigurálás és
kényelmes kábelrendezés. Senki sem születik bajnoknak, hanem azzá válik.

ÉPÍTSE MEG ÖRÖKSÉGÉT

A belső értékek számítanak. Ezért
olyan házat fejlesztettünk ki,
amelynek döntött kialakítása könnyű
hozzáférést nyújt a gép belsejéhez,
így megkönnyíti az építést. A négy
tárolóeszköz-rekesz szerszámok
nélkül elérhető, és a gép minden ipari
szabvány szerinti összetevővel
kompatibilis.
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HIDEG FEJJEL. INDULHAT A JÁTÉK.

Megfelelő hűtés hiányában a felső
kategóriás teljesítmény sosem lesz
teljesen kihasználható. Három, saját
ventilátorral és szellőzővel felszerelt
különálló kamra választja el és hűti a
legforróbb alkatrészeket, az állvány
pedig a torony megemelésével segíti
a hideg levegő beszívását.1

opcionális folyadékhűtés külön kapható, nem tartozék.

JÁTÉK ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBAN

Kilenc világító sáv emeli ki az egyedi
horganyzott acél ház erőteljes
vonalait és sima fekete bevonatát. A
letölthető OMEN Control szoftverrel
teljesen szabályozható, hogy mikor
és hogyan világítsanak.
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Műszaki jellemzők
_

Kialakítás

Csatlakoztatás

Portok
8 USB 3.0
2 USB 3.0 (Type-C™)
1 kombinált fejhallgató/mikrofon
1 optikai hangkimenet
1 RJ-45
HP 3 az 1-ben memóriakártya-olvasó (az SD/SDHC/SDXC formátumot támogatja)
Külső meghajtórekeszek: Egy ODD érhető el
Belső meghajtórekeszek: Négy külsőleg cserélhető 3,5 hüvelykes vagy 2,5 hüvelykes
HDD/SSD

Termékszín
Koromfekete; Horganyzott acél sima fekete bevonattal
_
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: Y1C53EA #ABB
UPC/EAN-kód: 190780608869
Súly
18,2 kg; Csomagolva: 24,15 kg
Méretek
50,4 x 40,6 x 51,5 cm; Csomagolva: 59 x 48,5 x 63,2 cm
Mellékelt tartozékok
Tápkábel-hosszabbítók; 2,5 hüvelykes SSD/U.2 HDD tálcás adapter; 5 SATA tápkábel;
1 PATA tápkábel; ODD keret; Szerszámkészlet és csavarok; Dokumentáció
Jellemzők
Támogatja a Micro ATX alaplapokat; Testreszabható világítás; Háromkamrás
hőelvezetés

Kompatibilis kiegészítők*
* Nem tartozék.

HP OMEN
egérpad
SteelSeriestechnológiával
X7Z94AA

HP OMEN
mikrofonos
fejhallgató
SteelSeriestechnológiával
X7Z95AA

HP OMEN egér
SteelSeriestechnológiával
X7Z96AA
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