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OMEN Desktop 870-201nt
Zirveye çıkın veya adınız unutulsun
Rekabet için gereken nefes kesici düzeydeki gücüyle sade bir oyuncu olmaktan tüm oyunlarda efsane haline gelin. Bu
OMEN masaüstü bilgisayar, zorlu AAA oyunların üstesinden kolaylıkla gelirken aynı zamanda şıklığını koruyacak bir
performans canavarı sunmak için en güncel tasarımlarla endüstrinin en yeni donanımlarını bir araya getirir.

Şampiyon kalibresinde performans

Intel® Core™ işlemciler1, NVIDIA®
GTX™ veya AMD RX grafik kartının
yanı sıra hız aşırtma denetimleri belirli
modellerde sunulmaktadır. Bu güçlü
donanımlar sayesinde daima yüksek
FPS ve kristal netliğinde grafikler elde
ederek rekabette kalırsınız.

En iyilerle donatıldı

İsteğe bağlı sıvı soğutma sayesinde
her zaman soğuk kalan
bilgisayarınızla korkmadan hızınızı
aşırtabilir ve performansın sınırlarını
zorlayabilirsiniz.2 (Hız aşırtma ve sıvı
soğutma özellikleri belirli modellerde
sunulur)

Kazanmak için üretildi

Bu şık, zımparalanmış metal kasa ve
özelleştirilebilir LED aydınlatma, zarif
bir görüntüyle oyuncu tavrının
mükemmel dengesini yakalar.

Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. 2 “Fansız” ürünler veya hızölçere sahip olmayan ürünler için
geçerli değildir.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
Işlemci
Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,2 GHz'e kadar, 8 MB
önbellek, 4 çekirdekli)
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i7 işlemci
Yonga kümesi
Intel H170
Bellek
16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB); Toplam yuva: 2 DIMM
Bilgi Depolama
2 TB 7200 rpm SATA
256 GB SATA SSD
DVD yazıcı
Dropbox1
Grafik
Bağımsız: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 (8 GB GDDR5 ayrılmış); NVIDIA® Pascal™
mimarisi tarafından desteklenir
Ses
DTS Studio Sound™
Ekran açıklaması
LCD monitörler ayrı olarak satılır. Daha fazla bilgi için lütfen
www.hp.com/eur/home-monitors adresini ziyaret edin.
Güç
300 W AC güç adaptörü

Tasarım

Ürün rengi
Koyu gümüş rengi, siyah ön çerçeve; Fırçalanmış alüminyum ön çerçeve
_

Yazılım

HP uygulamaları
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP OMEN Control
Yazılım
Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 1JU14EA #AB8
UPC/EAN kodu: 190781727712
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
10,52 kg; Paketli: 13,4 kg
Boyutlar
42 x 16,5 x 40,1 cm; Paketli: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm
Garanti
2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda
3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.

_

Bağlanabilirlik

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Kablosuz bağlantı
802.11a/b/g/n/ac (1x1) ve Bluetooth® 4.2 M.2 birleşimi
Bağlantı Noktaları
6 USB 2.0
4 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 ses girişi
1 ses çıkışı
1 mikrofon girişi
1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2
7'ü 1 arada bellek kartı okuyucu
Harici sürücü bölmeleri: Bir adet kullanılan; Bir adet kullanılabilir
Dahili sürücü bölmeleri: İki adet kullanılan; Bir adet kullanılabilir
Video Konektörü
1 çift bağlantılı DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Uyumlu aksesuarlar*
* Dahil değildir.

SteelSeries ile
OMEN by HP Fare
X7Z96AA

Garanti hizmetleri*
SteelSeries ile
OMEN by HP
Klavye
X7Z97AA

HP HD 4310
Web Kamerası
Y2T22AA

3 yıllık bayiye
iade
UM908E

1 Kayıt tarihinden itibaren 12 ay boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne

dahil değildir. 2 McAfee LiveSafe 12 aylık ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 12 aylık dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)
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