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התעורר .הילחם .כבוש .חזור.
זהו עולם חדש של משחקים שהתחרות בו היא עזה,
אבל אתה יכול להוביל בו .המחשב הנייד של
 ,OMENהמצויד בחומרה רבת עוצמה ועיצוב פראי,
מוכן לשדה הקרב ,בכל עת ובכל מקום .קדימה,
הראה שאתה קיים.

הצטייד לקראת הניצחון

כרטיס הגרפיקה של ™ NVIDIA® GTXומעבד ™ 1Intel® Coreמספקים לך את האמצעים להתמודד עם כל אתגר ,כולל משחקי
ה AAA-התובעניים ביותר.

שקוע בתחרות

הרגש כל רגע שמאיץ את הדופק וקבל חוויה שלא ניתן להתעלם ממנה .עם שמע של  Bang & Olufsenוצג של 4K IPS
בדגמים נבחרים ,תוכל לשדרג את חוויית המשחק שלך.

2

מתוכנן לשליטה

עבור בקלות מהבסת האויבים בבית לפיקוד על שדה הקרב בדרכים ,הודות לעיצוב דק יותר באופן משמעותי ומקלדת עם
תאורה אחורית של .Dragon Red

] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר [2] .דרוש תוכן  4Kכדי להציג תמונות .4K
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מערכת הפעלה

Windows 10 Home 64

ערכת שבבים

Intel® HM175

אחסון

כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 512 GB
Dropbox

מעבד  ,2.8 GHz) Intel® Core™ i7-7700HQעד  3.8 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  4 ,6 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 7

מעבד

זיכרון  DDR4-2400 SDRAMבנפח (8 GB x 2) 16 GB

זיכרון

מצלמת אינטרנט

מצלמת  HP Wide Vision HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול

תקשורת

רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת;  (2x2) Intel® 802.11acעם ® Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב )תואם ל(Miracast-

מד תאוצה

חיישנים

קלות שימוש

חריץ למנעול ® ;Kensington MicroSaverסיסמת הפעלה; מקבל התקני נעילת אבטחה של צד שלישי; תמיכה במודול )Trusted Platform Module (TPM

וידיאו

) NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Tiזיכרון  GDDR5ייעודי של (4 GB

צג  UHD IPS UWVAבגודל  39.6ס"מ )" (15.6באלכסון עם תאורת  WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק );(3,840 x 2,160

תצוגה

 ;HP Audio Boost ;Bang & Olufsenרמקולים כפולים

קול

לוח מקשים

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ,תאורה אחורית ולוח מקשים מספרי; לוח מגע  HP Imagepadעם תמיכה במחוות Multi-Touch

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון 4 ,תאים63.3 Wh ,

צבע מוצר

כיסוי רשת הצללה ,בסיס שחור מנצנץ; דפוס רשת הצללה

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.1 Gen 1יציאת ;RJ-45
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות

יציאות

מתאם מתח  ACשל  150וואט

מתח

יישומי HP

מתג HP Audio; HP CoolSense; HP JumpStart

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™2

Netflix

תוכנה

P/N: 1GP18EA #ABT
קוד UPC/EAN: 190781464112

מידע נוסף

 2.09ק"ג; ארוז 3.76 :ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 2.45 x 25.3 x 38.2ס"מ; ארוז 55.2 x 30.5 x 6.9 :ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת לחומרה למשך  3שנים עבור שירותי איסוף והחזרה ,חלקים ועבודה

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

HP 15.6 in Odyssey Red/Black Backpack
X0R83AA

אוזניות  OMENשל  HPעם ;SteelSeries
X7Z95AA

 © Copyright 2016 HP Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות
המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
 ,Windows ,Microsoftוהסמל של  Windowsהם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של  Bluetooth .Microsoft Corporationהוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי
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