Karta produktu

OMEN Desktop 870-254nw
Pnij się w górę i zapisz się w pamięci przeciwników
Zostań mistrzem dzięki niezwykle wysokiemu poziomowi mocy. Ten komputer stacjonarny OMEN łączy w sobie
nowoczesny wygląd i najnowszy osprzęt w branży w celu zapewnienia olbrzymiej wydajności, pozwalającej na gładkie
uporanie się z zaawansowanymi grami AAA.

Wydajność klasy mistrzowskiej

Procesory Intel® Core™1, karta
graficzna NVIDIA® GTX™ lub AMD RX
oraz funkcja przetaktowania
w wybranych modelach. Dzięki tej
potężnej maszynie otrzymasz
niezmiennie wysoką liczbę klatek na
sekundę i krystalicznie czysty obraz,
których wymagają Twoje rozgrywki.

Wyposażony w najlepsze
podzespoły

Możesz przetaktować swój procesor
bez obaw i osiągnąć maksymalną
wydajność, ponieważ dzięki
opcjonalnemu układowi chłodzenia
cieczą komputer zawsze utrzymuje
niską temperaturę2. (Funkcje
przetaktowania i chłodzenia cieczą
dostępne w wybranych modelach)

Zaprojektowany z myślą o
najlepszych osiągach

Elegancka obudowa ze
szczotkowanego metalu i
dostosowywane oświetlenie LED
umożliwiają zachowanie idealnej
równowagi między wyrafinowanym
wyglądem a surową stylistyką
preferowaną przez graczy.

Technologia wielordzeniowa została opracowana, aby zwiększyć wydajność niektórych programów. Nie wszyscy klienci lub aplikacje odniosą korzyści w wyniku zastosowania tej technologii. Wydajność i częstotliwości
zegara zależą od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Numeracja firmy Intel nie jest miarą wyższej wydajności. 2 Nie dotyczy produktów bez wentylatorów i akcelerometrów.
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Specyfikacje
Wydajność

System operacyjny
Windows 10 Home 64
Procesor
Procesor Intel® Core™ i7-7700 (3,6 GHz, maks. 4,2 GHz z technologią Intel® Turbo
Boost, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie)
Rodzaj procesora: Procesor Intel® Core™ i7 7. generacji
Zestaw układów
Intel H170
Pamięć
16 GB pamięci DDR4-2133 SDRAM (2 × 8 GB); Łączna liczba gniazd: 2 DIMM
Archiwizacja danych
Dysk SATA 2 TB 7200 obr./min
Napęd SSD 256 GB SATA
Nagrywarka DVD
Dropbox1
Grafika
Osobna: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (3 GB dedykowanej pamięci GDDR5);
Architektura NVIDIA® Pascal™
Karta dźwiękowa
DTS Studio Sound™
Opis ekranu
Monitory LCD są sprzedawane osobno. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem
www.hp.com/eur/home-monitors.
Zasilanie
Zasilacz 300 W pr. zm.
_

Sieci i łączność

Interfejs sieciowy
Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000
Łączność bezprzewodowa
802.11a/b/g/n/ac (1x1) i moduł Bluetooth® 4.2 M.2 combo
Porty
6 porty USB 2.0
4 porty USB 3.0
1 port USB 3.0 Type-C™
1 wejście audio
1 wyjście audio
1 wejście mikrofonowe
1 port PCIe x1; 1 port PCIe x16; 2 gniazdo M.2
Czytnik kart pamięci 7 w 1
Zewnętrzne wnęki na napędy: 1 zajęte; 1 dostępne
Wewnętrzne wnęki na napędy: 2 zajęte; 1 dostępne
Złącza wideo
1 port DVI; 1 port HDMI; 3 porty DisplayPort

Projektowanie

Kolor produktu
Stalowo brązowy z wykończeniem pokrywy przedniej w kolorze czarnym; Pokrywa
przednia – szczotkowane aluminium
_

Oprogramowanie

Aplikacje HP
HP Audio Switch; HP JumpStart; HP OMEN Control
Oprogramowanie
Miesięczna wersja próbna dla nowych klientów Microsoft® Office 365
Serwis i wsparcie
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informacje dodatkowe

Oznaczenie
P/N: 1NH07EA #AKD
Kod UPC/EAN: 190781753865
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej
Certyfikat ENERGY STAR®; certyfikat EPEAT® Silver
Waga
10,52 kg; Zapakowane: 13,4 kg
Wymiary
42 x 16,5 x 40,1 cm; Zapakowane: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm
Gwarancja
2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do
klienta; Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej
informacji można uzyskać u dilera HP.
Akcesoria w zestawie
Czarna klawiatura USB
Mysz optyczna USB
Cechy
Stacja dokująca znajdująca się w górnej części, zapewniająca łatwy dostęp do portów;
Rozwiązanie chłodzące powietrzem

Zgodne akcesoria*
* Nie wchodzi w skład zestawu.
Mysz OMEN by
HP firmy
SteelSeries
X7Z96AA

Usługi gwarancyjne*
Klawiatura OMEN
by HP firmy
SteelSeries
X7Z97AA

Kamera
internetowa HD
HP 4310
Y2T22AA

3 lata z
odbiorem i
zwrotem
UM918E

1 25 GB miejsca na dysku sieciowym przez 12 miesięcy od chwili rejestracji. Szczegółowe informacje i warunki użytkowania, w tym zasady anulowania, są dostępne pod adresem www.dropbox.com. Wymagany dostęp do internetu (nie wchodzi w zakres dostawy).
2 Wersja próbna oprogramowania McAfee LiveSafe z licencją na 12-miesięcznym (wymagane połączenie z Internetem. Aktualizacje przez pierwszych 12-miesięcznym w zestawie. Po tym okresie automatyczne aktualizacje wymagają subskrypcji.)

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach
gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadnych informacji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako dodatkowych gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne, redakcyjne ani za informacje pominięte w niniejszym dokumencie. Microsoft, Windows, oraz logo Windows są zarejestrowanymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym
swojego właściciela wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na podstawie licencji. Intel i Core są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu
USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji
i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania lub systemu BIOS. System Windows 10 jest aktualizowany automatycznie. Ta funkcja jest zawsze aktywna. Aktualizacje mogą wymagać uiszczenia opłat za dostęp do
Internetu, a w przyszłości aktualizacje mogą wiązać się ze spełnieniem dodatkowych wymogów. Zob. www.microsoft.com.
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