Fişă tehnică

OMEN Laptop 15-ax202nq
Trezește-te. Luptă. Învinge. Repetă.
Trăim într-o nouă lume a jocurilor, în care competiţia este asiduă, dar măreţia poate fi atinsă. Fiind echipat cu hardware
puternic şi un design spectaculos, laptopul OMEN este gata pentru luptă, oricând, oriunde. Începe, asumă-ți dreptul.

Echipează-te pentru glorie

Grafica NVIDIA® GTX™ şi procesorul
Intel® Core™1 îți oferă armele de care
ai nevoie pentru a face faţă oricărei
provocări, inclusiv celor mai
solicitante titluri AAA.

Adâncit în competiţie

Simte fiecare moment palpitant,
pentru o experienţă absolut
captivantă. Cu sistemul audio Bang &
Olufsen şi afişajul IPS 4K2, disponibil
la anumite modele, treci la următorul
nivel de gaming.

Conceput pentru a domina

Treci cu uşurinţă de la zdrobirea
inamicilor acasă la dominarea
câmpului de luptă în deplasare, cu un
design agresiv mai zvelt şi o tastatură
iluminată cu roşu aprins din spate.

Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa
şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea Intel nu este o măsură a performanţelor superioare. 2 Pentru a vizualiza imagini 4K, este
necesar conţinut 4K.
1
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Beneficii
Procesoare Intel® Core™ din a 7-a generaţie
Performanţele puternice ţin cu uşurinţă pasul cu toate cerinţele de
multitasking, permit noi posibilităţi de a interacţiona cu PC-ul şi oferă
capabilităţi îmbunătăţite pentru conţinut video 4K.
_

Opţiuni de RAM DDR4
Conceput pentru a funcţiona mai eficient şi mai fiabil la viteze mai mari,
DDR4 este viitorul memoriei RAM. Graţie lăţimii de bandă mai mari, toate
activităţile, de la multitasking la jocuri, beneficiază de o îmbunătăţire a
performanţelor.3
_
_
_
_

3

Pentru unităţi SSD, 1 GB = 1 miliard de octeţi. Capacitatea reală formatată este mai mică. Până la 35 GB de pe disc sunt rezervaţi pentru software-ul de recuperare a sistemului.
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Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
FreeDOS 2.0
Procesor
Intel® Core™ i7-7700HQ (frecvenţă de bază de 2,8 GHz, până la 3,8 GHz cu tehnologie
Intel® Turbo Boost, cache de 6 MB, 4 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7 din a 7-a generaţie
Chipset
Intel® HM175
Memorie
SDRAM DDR4-2400 de 8 GB (2 x 4 GB)
Stocare
1 TB 7200 rpm SATA
Grafică
Componente distincte NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (memorie GDDR5 dedicată de 4
GB)
Audio
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; două difuzoare
Ecran
FHD IPS UWVA antireflexie iluminat din spate cu WLED-uri, diagonală 39,6 cm (15,6")
(1920x1080)
Putere
Adaptor de alimentare de c.a. de 150 W
Tip baterie
Li-ion cu 4 elemenţi, 63,3 Wh
Acceptă încărcarea rapidă a acumulatorului: aproximativ 50% în 30 de minute5
Durata ţintă a acumulatorului
Durată acumulator estimată de până la 11 ore3
_

Design

Culoarea produsului
Capac cu textură de umbre, bază negru sclipitor; Model de textură de umbre
_

Software
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: 1TP96EA #AKE
Cod UPC/EAN: 190781926047
Greutate
2,2 kg
Împachetat: 3,76 kg
Dimensiuni
38,2 x 25,3 x 2,45 cm
Împachetat: 55,2 x 30,5 x 6,9 cm
Garanţie
2 ani garanţie limitată pentru componente, manoperă şi service la atelier; Puteţi
extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani;
pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Tastatură
Tastatură completă, iluminată din fundal, stil insulă, cu tastatură numerică
HP Imagepad cu suport pentru gesturi multi-atingere
Gestiunea securităţii
Slot încuietoare Kensington MicroSaver®; parolă de pornire; acceptă dispozitive de
blocare de securitate de la terţi; suport Trusted Platform Module (TPM)
Senzori
Accelerometru

Conectivitate

Interfaţă reţea
LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat
Conectivitate wireless
Combinaţie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® şi Bluetooth® 4.2 (compatibilă Miracast)
Porturi
1 HDMI; 1 port combinat căşti/microfon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1, 1 RJ-45
1 cititor de carduri media pentru mai multe formate SD
Cameră web
Cameră HD HP Wide Vision cu microfon digital dual-array

Accesorii compatibile*

Service în garanţie*

* Nu este inclus.
HP 15.6 in
Odyssey
Red/Black
Backpack
X0R83AA

Set de căşti OMEN
by HP cu
SteelSeries
X7Z95AA

Mouse OMEN by
HP cu SteelSeries
X7Z96AA

3 ani - returnare la
depozit
UM931E

3 Durată de viaţă a acumulatorului estimată pentru Windows 10, pe baza analizei comparative MobileMark® 2014 pentru Windows 10. Durata de viaţă a acumulatorului depinde de diferiţi factori, printre care modelul produsului, configuraţia, aplicaţiile încărcate, caracteristicile, utilizarea,

funcţionalitatea wireless şi setările de gestionare a energiei. Capacitatea maximă a acumulatorului descreşte natural în timp şi ca urmare a utilizării. Vizitaţi www.bapco.com pentru detalii suplimentare.5 Reîncarcă acumulatorul până la 50% în 30 de minute când sistemul este oprit (utilizând
comanda „închidere”). Se recomandă pentru utilizarea cu adaptorul HP furnizat cu notebook-ul, nu se recomandă cu un încărcător de acumulator de capacitate mai mică. După ce sarcina ajunge la 50% din capacitate, viteza de încărcare revine la viteza normală. Timpul de încărcare poate varia
cu +/-10%, datorită toleranţei sistemului. Disponibil numai la anumite modele de PC-uri HP Spectre 2-în-1 şi HP x2. Pentru o listă completă de caracteristici ale produsului, consultă http://store.hp.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile cuprinse în acest document pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele
produse şi servicii. Nimic din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Nu toate caracteristicile sunt
disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului Windows, sistemele pot necesita upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows 10
este actualizat automat, această caracteristică fiind activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi, cu timpul, se pot aplica cerinţe suplimentare pentru actualizări. Consultă http://www.microsoft.com.
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