Specifikace

OMEN by HP
15-ax006nc
Probuď se. Bojuj. Dobývej. A znovu.
Toto je zcela nový herní svět postavený pro nikdy
nekončící soutěžení, do kterého stačí jen vstoupit.
Notebook OMEN vybavený výkonným hardwarem
a agresivním designem tě doprovodí do jakékoli
bitvy, kdykoli a kdekoli. Jdi dál a vezmi si, co ti
patří.

Nakroč do síně slávy
Grafická karta NVIDIA® GTX™ a procesor Intel® Core™1 vám poskytnou zbraně, se kterými se můžete směle
postavit každé výzvě, včetně těch nejnáročnějších herních titulů.
Ponoř se do světa soutěžení
Pocítíš každičký okamžik vzrušení a herní zážitky tě zcela pohltí. Se zvukem Bang & Olufsen a displejem 4K
IPS2, u vybraných modelů, posuneš hraní na vyšší úroveň.
Navržen pro dominanci
S agresivně štíhlým designem a klávesnicí s červeným podsvícením Dragon Red můžeš nejen drtit
nepřátele z pohodlí domova, ale i rozdávat příkazy pro bitevní pole, když jsi na cestách.

Funkce:
● Systém Windows 10 je zde. Dělejte skvělé věci s dobře známým prostředím systému Windows – a ještě
lépe.
● Rychlejší, tišší a s více funkcemi – procesory Intel® Core™ 6. generace zvyšují výpočetní výkon na
nevídanou úroveň.
● HP Imagepad přináší snadnou a intuitivní navigaci na obrazovce. S podporou gest prováděných až
čtyřmi prsty můžete mnohem interaktivněji pracovat se vším obsahem.
● Působivý grafický výkon a zvýšená energetická účinnost grafické karty NVIDIA® GeForce® GTX 950M jsou
zárukou plynulého hraní her ve vysokém rozlišení na vašem notebooku.

Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Ne všichni zákazníci nebo softwarové aplikace získají díky této technologii výhodu. Výkon a taktovací frekvence se liší v
závislosti na pracovním zatížení aplikací a konfiguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů produktů Intel nemusejí odpovídat výkonu. 2 4K zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (4K). 3 Některé
funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného
hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další
požadavky pro aktualizace. Více informací naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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Operační systém

Windows 10 Home 64

Software – produktivita

1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft Office 365

Procesor

Procesor Intel® Core™ i3-6100H (2,7 GHz, 3 MB mezipaměti, 2 jádra)
Rodina procesorů: Procesor Intel® Core™ i3 6. generace

Čipová sada

Procesor Intel HM170

Paměť

Paměť 8 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 4 GB); Rychlost přenosu dat až 2 133 MT/s

Ukládání informací

Disk SATA 1 TB 7 200 ot./min; 128 GB M.2 SSD
Dropbox1

Web kamera

Kamera HP Wide Vision HD se dvěma digitálními mikrofony

Snímače

Akcelerometr

Komunikace

Integrovaná gigabitová síť Ethernet LAN 10/100/1000; Kombinovaná karta Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (kompatibilní s Miracast)

Snadné použití

Slot pro zámek Kensington MicroSaver®; Heslo při spuštění; Možnost použití zámků jiných výrobců; Podpora modulu TPM (Trusted Platform
Module)

Monitor

39,6cm (15,6") displej IPS UWVA s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením WLED a antireflexní úpravou

Video

Grafická karta NVIDIA® GeForce® GTX 950M (2 GB vyhrazené paměti GDDR5)

Zvuk

Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Dva reproduktory

Klávesnice

Podsvícená ostrůvková klávesnice v plné velikosti s numerickou klávesnicí; HP Imagepad s podporou vícedotykových gest

Porty

1 port HDMI; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu; 1 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 RJ-45
Víceformátová čtečka multimediálních karet SD

Typ baterie

3článková lithium-iontová (61,5 Wh);
Podporuje rychlé nabíjení baterie: 90 % za 90 minut

Plánovaná životnost baterie

Odhadovaná výdrž baterie až 11 hodin3

Napájení

Napájecí adaptér 120 W stř.

Barva produktu

Síťovaný kryt se stínovaným vzorem, blyštivě černá základna; Síťovina se stínovaným vzorem

Aplikace HP

HP CoolSense

Servis a podpora

McAfee LiveSafe™2

Další informace

P/N: 1MA03EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190781959199

Hmotnost

2,2 kg; Balení: 3,76 kg; Hmotnost je závislá na konfiguraci

Rozměry

38,2 x 25,3 x 2,45 cm; Rozměry jsou závislé na konfiguraci.

Kompatibilita s požadavky na
energetickou efektivnost

Certifikace ENERGY STAR®; Registrace EPEAT® Silver

Záruka

Omezená záruka dva roky na součástky a práci, služba vyzvednutí a vrácení
Záruku na produkt můžete rozšířit až na 3 roky; Podrobnější informace vám poskytne váš prodejce produktů HP.

25 GB volného online úložiště po dobu 12 měsíců od data registrace. Úplné podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení naleznete na stránce www.dropbox.com. Je vyžadováno připojení k internetu (není
součástí dodávky). 2 Bezplatná 30denní zkušební verze McAfee LiveSafe (vyžaduje přístup k internetu. Součástí instalace je prvních 30 dní bezplatné aktualizace. K instalaci dalších aktualizací po uplynutí této doby je
vyžadováno přihlášení k odběru.) 3 Odhadovaná životnost baterie se systémem Windows 10 na základě srovnávacího testu Windows 10/MobileMark® 2014. Životnost baterie se liší v závislosti na různých faktorech,
včetně konkrétního modelu, konfigurace, spuštěných aplikací, funkcí, míry využití, bezdrátového připojení a nastavení řízení spotřeby. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá.
Podrobnosti naleznete na stránce www.bapco.com.
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Kompatibilní příslušenství a služby*
* Není součástí balení.

Myš HP X9000
OMEN
J6N88AA

Herní batoh HP
OMEN 17,3"
K5Q03AA

Černá kabelová
sluchátka HP
H3100
T3U77AA

Po 3 roky možnost
vyzvednutí a vrácení
UM946E

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná
záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost
HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Microsoft, Windows a logo Windows jsou registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA.
Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost Hewlett-Packard Company užívá na základě licence. Intel a Core jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation v USA a
dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Některé funkce nejsou dostupné ve všech
edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru,
ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows 10 je automatická aktualizace, která je vždy dostupná. Mohou být účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat
další požadavky pro aktualizace. Podrobnosti naleznete na stránce http://windows.microsoft.com/cs-CZ.
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