Podatkovni list

OMEN by HP Desktop 870-170ny
Uvrstite se ali utonite v pozabo
Navdušujoča tekmovalna moč vas bo iz običajnega igralca iger spremenila v igralsko legendo. Ta namizni računalnik
OMEN, ki združuje vrhunsko oblikovanje in najnovejšo strojno opremo, je prava zver, ki bo z lahkoto poganjala
najzahtevnejše igre AAA, poleg tega pa pri tem videti dobro.

Šampionska zmogljivost

Ko postane tekmovanje napeto, sta
hitrost in kristalno jasna grafika
bistvenega pomena. Zato smo to zver
opremili s procesorji Intel® Core™ i5
ali i71 in vrhunskimi grafičnimi
karticami NVIDIA® GTX™ ter AMD R9,
nekatere modele pa tudi s kontrolniki
za povečevanje frekvence.

Opremljen z najboljšim

Ta namizni računalnik se lahko razvija
z vami. Izkoristite prednosti
prilagajanja z vodnim hlajenjem pri
nekaterih modelih in dostopom do
strojne opreme brez uporabe orodij
za zmogljivejše igranje iger.

Ustvarjen za nastopanje

Elegantno ohišje iz brušene kovine in
prilagodljiva osvetlitev LED ustvarjata
popolno ravnovesje prefinjenega
videza in surove zmogljivosti za igre.

Tehnologija več jeder je namenjena izboljšavi zmogljivosti določenih izdelkov programske opreme. Uporaba te tehnologije morda ne bo koristila vsem uporabnikom oziroma programom. Zmogljivost in hitrost se
spreminjata glede na obremenitev programov in konfiguracijo strojne ter programske opreme. Sistem številčenja podjetja Intel ni merilo za visoko zmogljivost.
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Tehnični podatki
Učinkovitost delovanja

Operacijski sistem
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i7-6700K (4 do 4,2 GHz, 8 MB predpomnilnika, 4 jedra)
Družina procesorjev: Procesor Intel® Core™ i7 šeste generacije
Nabor vezij
Intel Z170
Pomnilnik
16 GB pomnilnika DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Skupno število rež: 4 DIMM
Shranjevanje
256 GB SATA SSD
Tanek zapisovalnik SuperMulti DVD
Dropbox1
Grafika
Ločeno: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (8 GB namenskega pomnilnika GDDR5X);
Uporablja arhitekturo NVIDIA® Pascal™
Zvočna kartica
DTS Studio Sound™
Opis zaslona
Zasloni LCD so naprodaj posebej. Več informacij je na voljo na spletnem mestu
www.hp.com/eur/home-monitors.
Napajanje
500-vatni napajalnik za izmenično napetost
_

Povezovanje

Omrežni vmesnik
Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Brezžična povezljivost
Kombinirani vmesnik 802.11a/b/g/n/ac (1 x 1) in Bluetooth® 4.2 M.2
Vrata
6 priključkov USB 2.0
4 priključki USB 3.0
1 kombinirani priključek za slušalke/mikrofon
1 priključek za vhod zvoka
1 priključek za izhod zvoka
1 priključek za mikrofon
1 kartica PCIe x1; 1 kartica PCIe x16; 1 kartica MiniCard
Bralnik pomnilniških kartic 7-v-1
Zunanja ležišča za pogone: En zaseden; En razpoložljiv
Notranja ležišča za pogone: En zaseden; Dva razpoložljiva
Priključki za video
1 vrata DVI z dvojnim vhodom; 1 vrata HDMI; 3 vrat DisplayPort

Oblikovanje

Barva izdelka
Kovinsko siva z bleščeče črno aplikacijo na sprednjem okvirju; Sprednji okvir iz
brušenega aluminija
_

Programska oprema

Aplikacije HP
HP OMEN Control
Programska oprema
SteelSeries Engine 3; 1-mesečni preizkus za nove naročnike zbirke Microsoft® Office
365
Storitve in podpora
McAfee LiveSafe™ 2
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: Z0L67EA #BED
Koda UPC/EAN: 190780897010
Ustreznost za električno učinkovitost
Certifikat ENERGY STAR®; Registracija EPEAT® Silver
Teža
10,52 kg; Pakirano: 13,4 kg
Mere
42 x 16,5 x 40,1 cm; Pakirano: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm
Garancija
1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP.
Priloženi pripomočki
Črna tipkovnica USB
Optična miška USB
Funkcije
Priključna ploščica na vrhu za preprosto dostopanje do priključkov; rešitev hlajenja s
tekočino

Združljiva dodatna oprema*
* Ni priloženo.

HP OMEN Mouse
Pad with Steel
Series
X7Z94AA

Garancijske storitve*
HP OMEN
Headset with
SteelSeries
X7Z95AA

HP OMEN Mouse
with SteelSeries
X7Z96AA

3-letni
prevzem in
vračilo
UC994E

1 25 GB brezplačne spletne shrambe za obdobje dvanajstih mesecev od datuma registracije. Za vse podrobnosti in pogoje uporabe, vključno s pravilniki o preklicu, pojdite na spletno mesto www.dropbox.com. Potrebujete internetno storitev, ki ni vključena. 2

12-mesečni brezplačna preskusna različica programa McAfee LiveSafe (Potrebujete dostop do interneta. Prvih 12 mesečni je vključenih. Po pretečenem času je zahtevana naročnina na posodobitve v živo.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih garancijskih izjavah, ki so priložene
takšnim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft, Windows in logotip Windows so
registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA. Bluetooth je blagovna znamka njegovega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard. Intel in Core sta blagovni znamki družbe Intel Corporation v
ZDA in v drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov. Vse funkcije niso na voljo v vseh izdajah ali različicah operacijskega sistema Windows. Če želite
uporabljati vse funkcije operacijskega sistema Windows, boste morda potrebovali nadgrajeno in/ali posebej kupljeno posodobitev strojne opreme, gonilnikov, programske opreme ali BIOS-a. Operacijski sistem Windows 10 se posodobi
samodejno. Ta funkcija je vedno omogočena. Za posodobitve boste morda morali plačati stroške ponudnika internetnih storitev in čez čas bodo zanje lahko v veljavi dodatne zahteve. Obiščite spletno mesto http://www.microsoft.com.
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