Folha de Dados

OMEN Desktop 870-202np
Subir de nível ou ser esquecido
Transforme o jogador que há dentro de si numa lenda dos jogos com a emocionante potência que a competição exige.
Este desktop OMEN combina o design inovador e o hardware de última geração do setor para oferecer um desempenho
monstruoso, preparado para lidar facilmente com jogos AAA intensos em grande estilo.

Desempenho vencedor

Quando a competição é intensa,
gráficos nítidos e com elevadas FPS
são tudo o que importa. Foi por isso
que equipamos esta fera com
processadores Intel® Core™ i5 ou i71,
placa gráfica topo de gama NVIDIA®
GTX™ e AMD R9 e controlos de
overclocking em determinados
modelos.

Equipado com o melhor

Este desktop pode evoluir consigo.
Com a tecnologia de refrigeração
líquida em determinados modelos e o
acesso sem ferramentas ao
hardware, aumente o seu poder de
jogo com um nível de personalização
viciante.

Concebido para estar no pódio

O elegante chassis em metal
escovado e a iluminação LED
personalizada refletem o equilíbrio
perfeito entre o design sofisticado e a
atitude de um jogador nato.

A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta
tecnologia. O desempenho e a frequência do relógio irão variar em função da carga de trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho
superior.
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Especificações
Desempenho

Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, até 4,2 GHz com Tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB
de cache, 4 núcleos)
Família de processadores: Processador Intel® Core™ de 7.ª geração i7
Chipset
Intel H170
Memória
SDRAM DDR4-2133 de 8 GB (1 x 8 GB); Total de ranhuras: 2 DIMM
Armazenamento
SATA 1 TB 7200 rpm
SSD SATA de 128 GB
Gravador de dvd
Dropbox1
Gráficos
Discreta: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (GDDR5 dedicada de 3 GB); Equipado com
arquitetura NVIDIA® Pascal™
Áudio
DTS Studio Sound™
Descrição do ecrã
Monitores LCD vendidos separadamente. Para mais informações, visite
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentação
Transformador de 300 W
_

Conectividade

Interface de rede
LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fios
Combo 802.11a/b/g/n/ac (1x1) e Bluetooth® 4.2 M.2
Portas
6 USB 2.0
4 USB 3.0
1 USB 3.0 Type-C™
1 entrada de áudio
1 saída de áudio
1 entrada para microfone
1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2
Leitor de cartões de memória 7 em 1
Baías para unidades externas: Uma ocupada; Uma disponível
Baías para unidades internas: Duas ocupadas; Uma disponível
Conectores de video
1 DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Design

Cor do Produto
Prateado escurecido, com recorte de painel frontal preto jack; Painel frontal em
alumínio escovado
_

Software

Apps HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP OMEN Control
Software
Netflix; 1 mês de avaliação para novos clientes do Microsoft® Office 365
Serviço e Suporte
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informação adicional

Referência
P/N: Z7D83EA #AB9
UPC/EAN code: 190781637028
Conformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
Peso
10,52 kg; Embalado: 13,4 kg
Dimensões
42 x 16,5 x 40,1 cm; Embalado: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm
Garantia
Serviço de peças, mão-de-obra e recolha e devolução, 2 anos; Pode alargar a
cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no total; para obter
mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia
Características
Landing pad na parte superior para um acesso fácil às portas; Solução de refrigeração
de ar

Acessórios compatíveis*
* Não incluído.

Rato OMEN by
HP com
SteelSeries
X7Z96AA

Serviços de garantia*
Teclado OMEN by
HP com
SteelSeries
X7Z97AA

Webcam HP HD
4310
Y2T22AA

3 anos,
recolha e
devolução
UM918E

1 25 GB de armazenamento online gratuito durante 12 meses a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com. É necessário um serviço de Internet, não

incluído.2 Oferta da versão de demonstração de 12 meses do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 12 meses incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a subscrição.)
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editoriais ou omissões contidas no presente documento. Microsoft, Windows e o Logotipo Windows são marcas comerciais registadas nos E.U.A da Microsoft Corporation. Bluetooth é uma marca comercial, propriedade do titular e utilizada
pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e outros países. ENERGY STAR é uma marca registada do governo dos E.U.A. Todas as outras marcas comerciais são
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