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OMEN Laptop 15-ce006no
VÆR OVERALT
Når konkurrentene er nådeløse, berømmes heltene som mestrer situasjonen. OMEN bærbare datamaskiner er utstyrt
med kraftig maskinvare og en aggressiv design, og tar mobil ytelse på alvor slik at du lett takler enhver utfordring i
spillet, uansett hvor du er.

Kom igjen, skru opp innstillingene

Med slike krefter forsvinner
motstanderne raskt. Inkluderer en
Intel® Core™-prosessor 1 og
NVIDIA®-grafikk. Og med
førsteklasses avkjøling i bakhånden,
er du klar til å erobre selv de mest
grafikkintensive AAA-titlene.

Til minste detalj. I sikte.

Kontroller hvert eneste tastetrykk på
et dragerødt bakbelyst tastatur med
uthevet WASD og 26-taster uten
berøringsekko, som sikrer at hvert
tastetrykk registreres. Med en
1080p-skjerm med
oppdateringsfrekvens2 på 60 HZ kan
du spille med krystallklar visning.

Oppgrader. Utvid. Avanser.

Skaff deg den nyeste maskinvaren og
gjør oppgradering til en lek med
tilgang til interne funksjoner fra ett
panel. Tre USB-porter av type A og en
HDMI-port gjør at du enkelt kan ta del
i det som skjer.

Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan benytte seg av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av
programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. 2 4K-innhold kreves for å vise bilder i full 4K. 3 Alle ytelsesspesifikasjonene er
typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere. 4 USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i7-7700HQ (2,8 GHz grunnfrekvens, opptil 3,8 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 6 MB hurtigbuffer, 4 kjerner)6,7
Prosessorfamilie: 7. generasjon Intel® Core™ i7-prosessor
Brikkesett
Intel® HM175
Minne
16 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 8 GB)
Datalagring
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafikk
Diskret NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 GB GDDR5 dedikert)
Lyd
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; To høyttalere
Skjerm
FHD IPS antirefleks WLED-bakbelyst på 39,6 cm (15,6" diagonalt) (1920 x 1080)
Strøm
150 W vekselstrømadapter
Batteritype
4-cellers, 70 Wt litiumion
Støtter hurtiglading av batteri: omtrent 90% på 90 minutter5
Mål for batteritid
Opptil 12 timer og 30 minutter batteritid3
Maksimal batterilevetid ved videoavspilling
Opptil 8 timer og 15 minutter3
_

Tilkobling

Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 GbE LAN
Trådløs tilkobling
Kombinert Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® og Bluetooth® 4.2
(Miracast-kompatibel)
Porter
1 USB 3.1 Type-C™, 1. generasjon (dataoverføring i opptil 5 GB/s, DP1.2, HP Sleep and
Charge); 3 USB 3.1 Gen 1 (HP Sleep and Charge); 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 kombinert
hodetelefoner/mikrofon; 1 mikrofoninngang
1 flerformats SD-kortleser
Webcam
HP Wide Vision FHD IR-kamera med integrert digital «dual array»-mikrofon

Kompatibelt tilbehør*

Design

Produktfarge
Skyggesvart deksel; Deksel med karbonfiber-mønster, tastaturramme i sandblåst
hårfesteutførelse
_

Programvare

HP-apper
OMEN Control; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Sure Connect
Programvare
Netflix; 1 måned prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 2BR96EA #UUW
UPC/EAN code: 191628333998
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
2,62 kg
Mål
38,85 x 27,55 x 2,48 cm
Garanti
1 års begrenset garanti på deler, arbeid og hente- og returtjeneste; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; kontakt din
HP-forhandler for mer informasjon.
Tastatur
"Island-style" tastatur i full størrelse, bakbelyst, med numerisk tastatur
TouchPad med støtte for flere bevegelser
Sikkerhetsadministrasjon
Kensington MicroSaver®-låsespor

Grantiservicer*

* Ikke inkludert.
3 års henting og
retur
UM963E

1 25 GB gratis lagringsplass på internett i seks måneder fra registreringsdatoen. Du finner alle detaljer og vilkår for bruk, inkludert retningslinjer for avbestilling, på nettstedet www.dropbox.com. Internett-tjeneste kreves, men ikke inkludert.2 McAfee LiveSafe 12-måneders gratis prøvetilbud

(krever Internett-tilgang. Første 12-måneders inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.)3 Beregnet batteritid i Windows 10 basert på ytelsestester for Windows 10 / MobileMark® 2014. Batteritid vil variere, avhengig av flere faktorer som produktmodell, konfigurasjon,

aktive programmer, funksjoner, bruk, trådløs funksjonalitet og strømstyringsinnstillinger. Den maksimale batterikapasiteten vil normalt bli redusert over tid og ved bruk. Se www.bapco.com for utfyllende informasjon.5 Lader batteriet opptil 90 % på 90 minutter når systemet er slått av (med
kommandoen «slå av»). Anbefales for bruk med HP-adapteret som følger med den bærbare PC-en, anbefales ikke med batteriladere med lavere kapasitet. Når batteriet er ladet til 90 %, går ladehastigheten tilbake til normalhastighet. Ladetid kan variere med ±10 % avhengig av

systemtoleranse. Tilgjengelig på enkelte HP Spectre-, HP Envy-, HP Omen- og HP Pavilion PC-modeller. Se http://store.hp.com for en komplett liste over produktfunksjoner.6 Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all
programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer i forhold til programmets arbeidsbelastning og konfigurasjon av maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron og logoene for Intel og Intel
Inside er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land.7 Intel® Turbo Boost-ytelsen varierer i forhold til maskinvare, programvare og generell systemkonfigurasjon. Se http://www.intel.com/technology/turboboost for mer informasjon.

© Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og
tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows.
Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10 oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkostninger fra
Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan gjelde ved fremtidige oppdateringer. Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows og Windows-logoen er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemerke for
innehaveren og brukes av Hewlett-Packard Company under lisens. Intel og Core er varemerker for Intel Corporation i USA og andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive
rettighetsinnehaverne.
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