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להיות בכל מקום
כאשר התחרות בלתי נלאית ,רק הגיבורים שמתמודדים עם כל אירוע מגיעים לגדולות .המחשב הנישא  ,OMENהמצויד בחומרה בעלת
עוצמה ובעיצוב אגרסיבי ,מתייחס ברצינות לביצועים הניידים ומאפשר לך לנצח כל אתגר במשחק מכל מקום שבו אתה נמצא.

קדימה ,הפעל את ההגדרות

עם עוצמה מהסוג הזה ,כולם ינוסו בבהלה.
כולל מעבד ™ 1Intel® Coreוכרטיס גרפיקה
® .NVIDIAועם קירור בעל ביצועים גבוהים
באמתחתך ,אתה מוכן לנצח גם בכותרי AAA
האינטנסיביים ביותר.

כל פרט .לא נעלם מעיניך.

שלוט בכל הקשה במקלדת בעלת תאורה
אחורית בצבע אדום דרקון עם WASD
מודגש ,פקודות מאקרו ניתנות להתאמה
אישית ומניעת שכפול רפאים וסיבוב של
 26מקשים ,שמסייעים לוודא שכל הקשה
מזוהה .עם צג  ,24Kהקרב מרגיש קרוב יותר
מאי פעם.

שדרג .הרחב .התפתח.

התקדם לחומרה העדכנית ביותר ושדרג
במהירות עם גישת לוח יחיד לרכיבים
הפנימיים .יציאת ™ USB-Cבעלת אישור
 3 ,3Thunderbolt 3יציאות USB Type A
ויציאת  HDMIמאפשרות לך להסתגל בקלות
לכל הפעילות.

] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר 2 .דרוש תוכן  UHDכדי להציג תמונות  UHDמלאות .כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים הרגילים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או
לשלילה USB Type-C™ 3 .ו USB-C™-הם סימנים מסחריים של .USB Implementers Forum
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מפרט
ביצועים

מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64
מעבד
מעבד ) Intel® Core™ i7-7700HQתדר בסיס של  ,2.8 GHzעד  3.8 GHzעם טכנולוגיית ®Intel
 ,Turbo Boostמטמון של  4 ,6 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 7
ערכת שבבים
Intel® HM175
זיכרון
זיכרון  DDR4-2400 SDRAMבנפח (8 GB x 2) 16 GB
אחסון
 SATAשל  7,200 ,1 TBסל"ד
כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח 256 GB
צורב DVD
Dropbox1
גרפיקה
בדיד) NVIDIA® GeForce® GTX 1070 :זיכרון  GDDR5ייעודי של ;(8 GB
שמע
 ;HP Audio Boost ;Bang & Olufsenרמקולים כפולים
תצוגה
צג  4K IPSעם תאורת  WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק בגודל  43.9ס"מ )" (17.3באלכסון )3,840 x
(2,160
מתח
מתאם מתח  ACשל  230ואט; סוללת ליתיום יון 8 ,תאים86 Wh ,
_

קישוריות

ממשק רשת
 10/100/1000 GbE LANמשולב
קישוריות אלחוט
® Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב
יציאות
) Thunderbolt™ 3העברת נתונים בקצב של עד DP1.2, HP Sleep and Charge); 3 ,40 GB/s
יציאות  USB 3.1דור  ;(HP Sleep and Charge) 1יציאת ™ ;Mini DisplayPortיציאת  ;HDMIיציאת
 ;RJ-45יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת קלט-מיקרופון אחת
מצלמת אינטרנט
מצלמת  HP Wide Vision HDעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול משולב

עיצוב

צבע מוצר
כיסוי בצבע שחור צל; דפוס כיסוי מסיבי פחמן ,גימור מסגרת מקלדת עם קווים דקים בהתזת חול

_

תוכנה

יישומי HP
 ;OMEN Controlמתג HP Audio; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Sure Connect
תוכנה
 ;Netflixגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365
תמיכה ושירות
McAfee LiveSafe™ 2
_

מידע נוסף

מספר חלק
P/N: 1ZL39EA #ABT
קוד UPC/EAN: 191628316366
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver
משקל
 3.78ק"ג
ממדים
 3.3 x 30.4 x 42.3ס"מ
אחריות
אחריות מוגבלת לחומרה ל -3שנים על שירותי איסוף והחזרה ,חלקים ועבודה;
אביזרים כלולים
מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ,תאורה אחורית ולוח מקשים מספרי
לוח מגע עם תמיכה במחוות Multi-Touch
תכונות
טכנולוגיית ™NVIDIA G-SYNC

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBלמשך שנה אחת מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeשל  12חודשים תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .של 12
חודשים ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי( 3 .משך חיי סוללה משוער של  Windows 10מבוססים על השוואת  .Windows 10 / MobileMark® 2014משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,היישומים הטעונים ,המאפיינים,
השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים 5 .טוען את הסוללה שלך עד לקיבולת של עד  90%בתוך  90דקות כאשר המערכת כבויה )באמצעות
הפקודה "כיבוי"( .מומלץ לשימוש עם מתאם ה HP-שסופק עם המחשב הנייד ,לא מומלץ עם מטען לסוללות בעלות קיבולת קטנה יותר .לאחר שהטעינה הגיעה לקיבולת של  ,90%מהירות הטעינה תחזור למהירות רגילה .זמן הטעינה עשוי להשתנות בשיעור של  +/- 10%עקב עמידות המערכת .זמין בדגמי
מחשב נבחרים של  HP Omen ,HP Envy ,HP Spectreו .HP Pavilion-בקר בכתובת  http://store.hp.comלקבלת רשימה מלאה של מאפייני מוצר Multi-Core [6] .מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו.
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המובאים כאן כאחריות
בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת
 ,Windows ,Microsoft .http://www.microsoft.comוהסמל של  Windowsהם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של  Bluetooth .Microsoft Corporationהוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  Hewlett-Packard Companyבמסגרת רישיוןIntel .
ו Core-הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים ENERGY STAR .הוא סימן רשום בבעלות ממשלת ארה"ב .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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