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Vågn op. Kæmp. Erobre. Gentag.
Det er en helt ny gaming-verden, hvor konkurrencen er ubarmhjertig, men du kan gribe chancen for at tage magten.
Den bærbare OMEN-computer er udstyret med kraftfuld hardware og et knivskarpt design, så den altid er klar til
slagmarken, når som helst og hvor som helst. Kom nu, tag udfordringen op.

Gør dig klar til triumf

Med NVIDIA® GTX™-grafik og en
Intel® Core™-processor1 får du al den
ammunition, du har brug for, til en
hvilken som helst udfordring –
inklusive de mest krævende AAA-spil.

Fordyb dig i konkurrencen

Mærk hvert spændende øjeblik, så du
fordyber dig fuldstændig i spillet. Du
kan nå nye højder med lyd fra Bang &
Olufsen og 4K IPS-skærm (på
udvalgte modeller)2.

Designet til at dominere

Det er nemt at skifte fra at sidde
hjemme og knuse fjenderne til at
beherske slagmarken, når du er på
farten, ved hjælp af det slankere
design og ildrød bagbelysning på
tastaturet.

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. 2 Der kræves 4K-indhold for at kunne se 4K-billeder. 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™ i7-7700HQ (2,8 GHz, op til 3,8 GHz med Intel® Turbo Boost-teknologi, 6
MB, 4 MB -cache, 4 kerner)
Processorfamilie: 7. generations Intel® Core™ i7-processor
Chipsæt
Intel® HM175
Hukommelse
8 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 4 GB)
Harddiskplads
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafik
Diskret NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB dedikeret GDDR5)
Lyd
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; To højttalere
Skærm
FHD IPS UWVA WLED-bagbelyst, refleksfri skærm på 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080)
Strømforsyning
Vekselstrømsadapter på 150 W
Batteritype
4-cellers litiumion-batteri på 63,3 Wh
Understøtter hurtig batteriopladning: Ca. 50 % på 30 minutter
Lang batterilevetid
Op til 11 timers anslået batterilevetid3
_

Tilslutning

Netværksinterface
Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs forbindelse
Kombination af Intel® 802.11a/b/g/n (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2 (understøtter
Miracast)
Porte
1 HDMI
1 kombineret hovedtelefon-/mikrofonstik
1 USB 2.0
2 USB 3.1 1. generation
1 RJ-45
1 multiformat SD-mediekortlæser
Webcam
HP Wide Vision HD-kamera med to digitale mikrofoner

Design

Produktfarve
Omslag i netmønster, glimtende sort base; Netmønster
_

Software

HP-apps
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Lounge
Software
Netflix
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: 1AQ06EA #UUW
UPC/EAN code: 190781463610
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
2,09 kg
Pakket: 3,76 kg
Mål
38,2 x 25,3 x 2,45 cm
Pakket: 55,2 x 30,5 x 6,9 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.
Tastatur
Bagbelyst tastatur i fuld størrelse med numeriske tastatur ("island-style")
HP Imagepad med understøttelse af multi-touch-bevægelse
Sikkerhedsstyring
Stik til Kensington MicroSaver®-lås; Adgangskode ved start; Accepterer enheder med
sikkerhedslås fra tredjepart; Understøtter Trusted Platform Module (TPM)
Sensorer
Accelerationsmåler

Kompatibelt tilbehør*

Garantitjenester*

* Medfølger ikke.
OMEN by
HP-musemåtte
med SteelSeries
X7Z94AA

OMEN by
HP-headset med
SteelSeries
X7Z95AA

OMEN by HP-mus
med SteelSeries
X7Z96AA

3 års afhentning og
returnering
UM963E

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, 30 dages

gratis prøveversion (kræver internetadgang. De første 30 dage er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.)3 Den anslåede batterilevetid med Windows 10 er baseret på Windows 10/MobileMark® 2014-normen. Batteriets levetid afhænger
af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, forbrug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Du kan få flere
oplysninger på www.bapco.com.
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