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Stig i rang eller bliv glemt
Gå fra gamer til gaming-legende ved hjælp af fantastisk stor kraft som konkurrencegaming kræver. Denne
OMEN-computer kombinerer banebrydende design og branchens nyeste hardware, så du får et brag af en ydeevne, og
som kan håndtere krævende AAA-spil uden problemer – og se godt ud samtidig.

Ydelse i højeste klasse

Når konkurrencen er så intens,
betyder høj FPS og krystalklar grafik
alting. Det er grunden til, at vi har
fyldt den til randen med Intel® Core™
i5- eller i7-processorer1, den bedste
grafik fra NVIDIA® GTX™ og AMD R9
og overclocking-knapper på udvalgte
modeller.

Udstyret med det absolut bedste

Denne computer kan udvikle sig
sammen med dig. Med mulighed for
flydende køling på nogle modeller og
adgang til hardwaren uden brug af
værktøj kan du skrue ordentligt op for
din gaming-kraft med vanedannende
tilpasningsmuligheder.

Bygget til at vinde

Med et slankt kabinet i børstet metal
og LED-belysning, der kan tilpasses,
får du den perfekte balance mellem
et sofistikeret udseende og rå
gamer-attitude.

HP Lounge – kom tættere på de
kunstnere, du elsker

Med ubegrænset adgang til musik og
eksklusivt indhold for HP-kunder, er
der ingen grund til at søge efter det –
det kommer direkte til dig.17

Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevnen og klokfrekvensen afhænger af
belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne. 17 HP-kunder kan få 1 års gratis, ubegrænset adgang til Universal Musics store
udvalg af musik. Kræver internetadgang.
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Specifikationer
Ydeevne

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i5-7400 (3 GHz, op til 3,5 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6 MB
cache, 4 kerner)
Processorfamilie: 7. generations Intel® Core™ i5-processor
Chipsæt
Intel H170
Hukommelse
8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Slots i alt: 2 DIMM
Harddiskplads
1 TB 7200 o/min. SATA
128 GB SATA SSD
Dvd-brænder
Dropbox1
Grafik
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (2 GB dedikeret GDDR5);
Lyd
DTS Studio Sound™
Skærmbeskrivelse
LCD-skærme sælges separat. Se flere oplysninger på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strømforsyning
Vekselstrømsadapter på 300 W
_

Tilslutning

Netværksinterface
Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs forbindelse
Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.2 M.2
Porte
6 USB 2.0
4 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 lydindgang
1 lydudgang
1 mikrofonstik
1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2
7-i-1-hukommelseskortlæser
Eksterne drevbåse: Et optaget; Et ledigt
Interne drevbåse: To optaget; Et ledigt
Skærmstik
1 DVI; 1 HDMI; 1 DisplayPort

Design

Produktfarve
Rødgodssølv med kulsort ramme på forsiden; Forsideramme i børstet aluminium
_

Software

HP-apps
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Lounge; HP OMEN Control
Software
Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: 1AV28EA #UUW
UPC/EAN code: 190781438533
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
10,52 kg; Pakket: 13,4 kg
Mål
42 x 16,5 x 40,1 cm; Pakket: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm
Garanti
1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og
arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger
på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse
Inkluderet tilbehør
Sort USB-tastatur
Optisk USB-mus
Funktioner
Tilslutningsmodul øverst med nem adgang til portene; Luftkøling

Kompatibelt tilbehør*
* Medfølger ikke.

OMEN by
HP-mus med
SteelSeries
X7Z96AA

Garantitjenester*
OMEN by
HP-tastatur med
SteelSeries
X7Z97AA

HP HD
4310webkamera
Y2T22AA

3 års
afhentning og
returnering
UC994E

1 25 GB gratis onlinelagerplads i 12 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger. 2 McAfee LiveSafe,

12-måneders gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 12-måneders er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)
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