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OMEN by HP Desktop 870-136no
Nouse listalla ylöspäin tai vaivu unholaan
Siirry pelurista pelaajalegendaksi uusien kilpailuvaatimusten täyttämisen avulla. Tässä Omen-pöytäkoneessa
yhdistyvät tyylikäs suunnittelu ja alan uusimman laitteiston tarjoama suorituskykyhirviö, joka hoitaa helposti vaativat
AAA-pelit ja näyttää hyvältä sen tehdessään.

Mestaruussarjatason suorituskykyä
Kun kilpailu on kovaa, korkea
kuvantoistonopeus ja kristallinkirkas
näyttö merkitsee kaikkea. Siksi me
pakkasimme tähän petoon Intel®
Core™ i5- tai i7-suorittimet1,
huipputason NVIDIA® GTX™- ja AMD
R9 -näytönohjaimen ja ylikellotuksen
hallinnan tiettyihin malleihin.

Parhaat varusteet

Pöytätietokone, joka kehittyy
tarpeidesi mukaan. Tiettyjen mallien
nestejäähdytyksen ja helpon
laitteistoon ilman työkaluja käsiksi
pääsemisen ansiosta voit tehostaa
pelitehoja laitteella, jonka
mukautettavuuteen voi jäädä
koukkuun.

Suunniteltu palkintopallille

Tyylikäs, harjatusta metallista
valmistettu runko ja mukautettava
LED-valaistus tarjoavat täydellisen
yhdistelmän tyylikästä ulkoasua ja
raakaa pelaaja-asennetta.

HP Loungen avulla pääset
lähemmäksi rakastamaasi artistia

HP:n asiakkaille myönnetty
musiikkikokoelman ja
yksinoikeudellisen sisällön
rajoittamaton käyttöoikeus takaa,
että sinun ei tarvitse etsiä viihdykettä
vaan se tulee luoksesi.17

Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten
työnkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä. 17 Rajoittamaton Universal Music -katalogin käyttöoikeus 12 kuukauden ajaksi, maksutta HP:n asiakkaille.
Edellyttää internet-yhteyttä.
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Tekniset tiedot
Suorituskyky

Käyttöjärjestelmä
Windows 10 Home 64
Prosessori
Intel® Core™ i5-6600K -suoritin (3,5–3,9 GHz, 6 Mt:n välimuisti, neljä ydintä)
Prosessorituoteperhe: Kuudennen sukupolven Intel® Core™ i5 -suoritin
Piirisarja
Intel Z170
Muisti
8 Gt:n DDR4-2133 SDRAM -muisti (2×4 Gt); Paikkojen kokonaismäärä: 4 DIMM
Tallennustuotteet
yksi SATA-liitäntä (1 Tt, 7 200 k./min)
128 Gt:n SATA SSD
Tallentava Ultra Slim-tray SuperMulti SuperMulti-DVD -asema
Dropbox1
Näyttöominaisuudet
Erikseen: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 Gt:n erillinen GDDR5-muisti); Varustettu
NVIDIA® Pascal™ -tekniikalla
Ääni
DTS Studio Sound™
Näytön kuvaus
Nestekidenäytöt on hankittava erikseen. Lisätietoja saat osoitteesta
www.hp.com/eur/home-monitors.
Virtalaitteet
500 W:n verkkovirtalaite
_

Liitettävyys

Verkkoliittymä
Sisäinen Gigabit-verkkokortti 10/100/1000
Langaton yhteys
802.11a/b/g/n/ac (1×1) ja Bluetooth® 4.2 M.2 -yhdistelmä
Portit
6 USB 2.0 -porttia
4 USB 3.0 -porttia
kuuloke/mikrofoniyhdistelmä
äänitulo
äänilähtö
mikrofonitulo
PCIe x1 -paikka; PCIe x16 -paikka; 1 MiniCard
Seitsemää eri korttityyppiä tukeva muistikortinlukija
Ulkoiset massamuistipaikat: Yksi käytössä; Yksi vapaana
Sisäiset asemapaikat: Kaksi käytössä; Yksi vapaana
Videoliittimet
1 DVI-liitäntää; 1 HDMI-portti; 3 DisplayPort-liitäntää

Suunnittelu

Tuotteen väri
Punametallinhopea ja syvänmusta etulevyn reuna; Etulevy harjatusta alumiinista
_

Ohjelmisto

HP:n sovellukset
HP:n äänikytkin; HP JumpStart; HP Lounge; HP OMEN Control
Ohjelmisto
Netflix; SteelSeries Engine 3; Kuukauden kokeiluversio uusille Microsoft® Office 365
-asiakkaille
Huolto- ja tukipalvelut
McAfee LiveSafe™ 2
_

Lisätiedot

Osanumero
P/N: Z0M48EA #UUW
UPC/EAN code: 190780897034
Energiansäästövaatimusten mukaisuus
ENERGY STAR® -sertifioitu; EPEAT® Silver -rekisteröity
Paino
10,52 kg; Pakattu: 13,4 kg
Mitat
42×16,5×40,1 cm; Pakattu: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm
Takuu
Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle, laite lähetettävä; Tuotteen takuusuojan
kesto voidaan laajentaa enintään kolmeen vuoteen; lisätietoja:
www.hp.com/fi/takuunlaajennus.
Mukana toimitettavat lisävarusteet
USB-näppäimistö, musta
Optinen USB-hiiri
Ominaisuudet
Päällä laskeutumisalusta, jonka kautta portit helposti käytettävissä;
ilmajäähdytysratkaisu

Yhteensopivat lisävarusteet*
* Eivät sisälly pakkaukseen.
HP OMENhiirimatto with
SteelSerie
X7Z94AA

Takuupalvelut*
HP OMEN
-kuulokkeet with
SteelSeries
X7Z95AA

HP OMEN-hiiri
with SteelSeries
X7Z96AA

Nouto ja
palautus
-takuu kolme
vuotta
UC994E

1 25 Gt ilmaista verkkotallennustilaa 12 kuukaudeksi rekisteröintipäivästä alkaen. Täydelliset tiedot ja käyttöehdot, mukaan lukien peruuttamista koskevat käytännöt, ovat osoitteessa www.dropbox.com. Edellytyksenä Internet-palvelu, joka on hankittava

erikseen.2 12 kuukauden ilmainen McAfee LiveSafe -kokeilutarjous (Internet-yhteys tarvitaan. Sisältää ensimmäiset 12 kuukauden. Jatkuvien päivitysten saamiseen myöhemmin tarvitaan tilaus.)
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