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Az út csak felfelé vezethet
A versenytársak által megkövetelt kimagasló teljesítménnyel játékosból valódi legendává válhat. Ez az OMEN asztali
gép a legmodernebb kialakítást és az iparág legújabb hardvereit ötvözve valóságos erőművet alkot, amely könnyedén
megfelel az AAA kategóriás játékok magas rendszerigényeinek, ráadásul remekül mutat.

Bajnokokhoz méltó teljesítmény

Ha kiélezett a verseny, a magas
képkockasebesség és a kristálytiszta
grafika elengedhetetlen. Éppen ezért
Intel® Core™ i5 vagy i7
processzorokkal,1 csúcskategóriás
NVIDIA® GTX™ és AMD R9 grafikus
vezérlővel, bizonyos modellek
esetében pedig órajelnövelési
funkciókkal láttuk el ezt a mindig
harcra kész gépet.
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Állig felvértezve

Ez az asztali gép az igényeknek
megfelelően fejleszthető. Az egyes
modelleken elérhető
folyadékhűtéssel és a szerszámok
nélkül hozzáférhető hardverekkel
könnyedén növelheti a játékhoz
rendelkezésre álló teljesítményt.

Dobogóra termett

A karcsú, csiszolt fémház és a
testreszabható LED-világítás
tökéletes egyensúlyt teremt a
kifinomult külső és az erőteljes,
játékra tervezett belső között.

többmagos technológia célja bizonyos szoftvertermékek teljesítményének javítása. A technológia használata nem feltétlenül jelent előnyt minden felhasználó és szoftveralkalmazás számára. A teljesítmény és az
órajel-frekvencia az alkalmazások munkaterhelésétől, illetve a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat. Az Intel számjelzései nem a magasabb teljesítményre utalnak.
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Műszaki jellemzők
Processzor
Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, Intel® Turbo Boost technológiával akár 4,2 GHz, 8 MB
gyorsítótár, 4 mag)
Processzorcsalád: 7. generációs Intel® Core™ i7 processzor
Lapkakészlet
Intel H170
Memória
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Bővítőhelyek száma: 2 DIMM
Adattárolás
2 TB-os, 7200 f/p SATA
DVD-író
Dropbox1
Grafikus rendszer
Különálló: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB dedikált GDDR5); NVIDIA®
Pascal™ architektúrával
Hangeszközök
DTS Studio Sound™
Leírás megjelenítése
Az LCD monitorok külön vásárolhatók meg. További információért keresse fel a
következő webhelyet: www.hp.com/eur/home-monitors.
Áramellátás
300 W-os váltóáramú tápegység
_

Csatlakoztathatóság

Hálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Vezeték nélküli adatátvitel
Kombinált 802.11a/b/g/n/ac (1x1) és Bluetooth® 4.2 M.2
Portok
6 USB 2.0
4 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 hangbemenet
1 hangkimenet
1 mikrofonbemenet
1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2
7 az 1-ben memóriakártya-olvasó
Külső meghajtórekeszek: Egy foglalt; Egy elérhető
Belső meghajtórekeszek: Egy foglalt; Kettő elérhető
Videocsatlakozók
1 DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Kialakítás

Termékszín
Ezüstös acélszürke, koromfekete díszítéssel az első kereten; Csiszolt alumínium első
keret
_

Szoftver

HP alkalmazások
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP OMEN Control
Szoftver
1 hónapos próbaidőszak a Microsoft® Office 365 új felhasználóinak
Terméktámogatás
McAfee LiveSafe™ 2
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: 1GU86EA #AKC
UPC/EAN-kód: 190781640851
Energiahatékonysági megfelelés
ENERGY STAR® tanúsítvány; EPEAT® Silver minősítés
Súly
10,52 kg; Csomagolva: 13,4 kg
Méretek
42 x 16,5 x 40,1 cm; Csomagolva: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm
Jótállás
1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés,
valamint a nem helyszíni szervizelés; A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3
évre is meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
Mellékelt tartozékok
Fekete USB-billentyűzet
USB optikai egér
Jellemzők
Felső csatlakozótábla a portok könnyű használatáért; Levegőhűtő megoldás

Kompatibilis kiegészítők*
* Nem tartozék.

OMEN by HP
egér
SteelSeriestechnológiával
X7Z96AA

Jótállási szolgáltatások*
OMEN by HP
billentyűzet
SteelSeriestechnológiával
X7Z97AA

HP HD 4310
webkamera
Y2T22AA

3 éves
visszaszállítás
a lerakatba
U9787E

125 GB ingyenes online tárhely a regisztrációtól számított 12 hónapig. További részletekért és a használati feltételekért, beleértve a lemondási szabályzatot, látogasson el a www.dropbox.com webhelyre. Internetszolgáltatást igényel, amely nem képezi a termék

részét. 2 McAfee LiveSafe 12 hónapos, ingyenes próbaverzió (Internet-hozzáférés szükséges. Az első 12 hónapos tartalmazza. Az automatikus frissítésekhez a későbbiekben előfizetés szükséges.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített
jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
mulasztásokért. A Microsoft, a Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. A Bluetooth a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company engedéllyel használ. Az
Intel és a Core az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona. Nem
minden szolgáltatás érhető el a Windows összes kiadásában vagy verziójában. A rendszerek a Windows funkcióinak teljes körű kihasználásához továbbfejlesztett és/vagy külön megvásárolható hardvert, illesztőprogramokat, szoftvereket
vagy BIOS-frissítést igényelhetnek. A Windows 10 frissítése automatikus, ami mindig engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak merülhetnek fel, és további követelmények vonatkozhatnak idővel a frissítésekre. További információ:
http://www.microsoft.com.
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