Datablad

OMEN Laptop 15-ce006no
SE TILL ATT VARA ÖVERALLT
När konkurrensen är obeveklig uppnås storhetsdåd av hjältarna som tar vara på tillfället. Den bärbara datorn OMEN är
utrustad med en kraftfull hårdvara och en utmanande design samtidigt som den erbjuder en mobil prestanda som gör
att du klarar alla utmaningar i spelet, nästan från vilken plats som helst.

Kom igen, det är dags att förbättra
inställningarna

Med den här typen av kraft får du
motståndarna att darra av rädsla.
Inkluderar en Intel®
Core™-processor1 och NVIDIA®-grafik.
Och med högpresterande
kylkapacitet är du redo att erövra
även de mest krävande speltitlarna.

Minsta lilla detalj. I ditt blickfång.

Ta kontroll över varje
tangenttryckning på ett Dragon
Red-bakgrundsbelyst tangentbord
med markerade WASD-tangenter och
26-tangenters sk. rollover
anti-ghosting, som ser till att varje
tangenttryckning identifieras. Spela
med kristallklar skärpa med en skärm
på 1080p med en
uppdateringsfrekvens2 på 60 Hz.

Uppgradera. Utöka. Utveckla.

Skaffa den senaste hårdvaran och
gör uppgraderingen till en barnlek
med åtkomst till interna delar via en
enda enkel panel. 3 USB Type
A-portar och 1 HDMI-port gör att du
enkelt kan anpassa den till alla dina
aktiviteter.

Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller tillämpningsprogram kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens
varierar beroende på programarbetsbelastningen samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre prestanda. 2 4K-innehåll krävs för visning av kompletta 4K-bilder. 3 Alla
prestandauppgifter motsvarar de normala specifikationer som tillhandahålls av HPs komponenttillverkare; den faktiska prestandan kan variera. 4 USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers
Forum.
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Specifikationer
Prestanda

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-7700HQ (2,8 GHz basfrekvens, upp till 3,8 GHz med Intel® Turbo
Boost Technology, 6 MB cache, 4 kärnor)6,7
Processorfamilj: 7:e generationens Intel® Core™ i7-processor
Kretsar
Intel® HM175
Minne
16 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 8 GB)
Informationslagring
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafik
Separat NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 GB dedikerat GDDR5)
Ljud
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Dubbla högtalare
Bildskärm
39,6 cm (15,6") WLED-bakgrundsbelyst antireflexbehandlad FHD IPS-skärm (1920 x
1080)
Strömförsörjning
150 W nätadapter
Batterityp
4-cells, 70 Wh litiumjon
Stöd för snabb batteriladdning: uppskattningsvis 90 % på 90 minuter5
Riktpunkt för batteriets livslängd
Upp till 12 timmar och 30 minuters uppskattad batteritid3
Batteriets maximala livslängd vid videouppspelning
Upp till 8 timmar och 15 minuter3
_

Anslutning

Design

Produktens färg
Hölje i shadow black; Hölje med kolfibermönster, sandblästrad
hairline-tangentbordsram
_

Programvara

HP-appar
OMEN Control; HP Audio-omkopplare; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Sure Connect
Programvara
Netflix; 1 månad gratis för nya Microsoft® Office 365-kunder
Service och Support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ytterligare information

Artikelnummer
P/N: 2BR96EA #UUW
UPC/EAN code: 191628333998
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
2,62 kg
Yttermått
38,85 x 27,55 x 2,48 cm
Garanti
1 års insändningsservice vid material- och tillverkningsfel; Du kan utöka garantin för
produkten till totalt 3 år; om du vill veta mer, gå till sektionen "Tillval och tillbehör" på
produktsidorna på hp.com.
Tangentbord
Fullstort chiclet-tangentbord med bakgrundsbelysning och numerisk knappsats
Styrplatta med stöd för multipekgester
Säkerhetshantering
Uttag för Kensington MicroSaver®-lås

Nätverksgränssnitt
Integrerat GbE LAN 10/100/1000
Trådlös anslutning
Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® kombinerat med Bluetooth® 4.2
(Miracast-kompatibelt)
Portar
1 USB 3.1 Type-C™ (dataöverföring upp till 5 Gbit/s, DP1.2, HP Sleep and Charge); 3
USB 3.1 Gen 1 (HP viloläge och laddare); 1 HDMI; 1 RJ-45; 1 kombinerat för
hörlurar/mikrofon; 1 mikrofoningång
1 SD-mediekortläsare för flera format
Webbkamera
HP Wide Vision FHD IR-kamera med integrerad, digital dubbelsystemsmikrofon

Kompatibla tillbehör*

Garantitjänster*

* Medföljer inte.
3 års hämtningsoch returservice
UM963E

1 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online i 12 månader från registreringsdatum. På webbplatsen www.dropbox.com finns fullständig information och användningsvillkor, inklusive annulleringspolicy. Internettjänst krävs. Ingår ej.2 McAfee LiveSafe 12 månader kostnadsfritt prova

på-erbjudande (Internet-åtkomst krävs. De första 12 månader ingår. Efter denna tid krävs ett abonnemang för realtidsuppdateringar.)3 Uppskattad batteritid för Windows 10 baseras på Windows 10/MobileMark®- benchmarking från 2014. Batteritiden varierar på grund av olika faktorer, bland
annat produktmodell, konfiguration, inlästa program, funktioner, användning, trådlös funktion och energihanteringsinställningar. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Mer information finns på www.bapco.com.5 Laddar batteriet upp till 90 % på 90 minuter när
systemet är avstängt (kommandot ”Stäng av”). Rekommenderas för användning med den HP-adapter som medföljer den bärbara datorn, men inte för användning med en batteriladdare med lägre kapacitet. När laddningen har nått 90 % kapacitet återgår laddningshastigheten till det
normala. Laddningstiden kan variera mellan +/-10 % på grund av systemtolerans. Tillgängligt för datormodellerna HP Spectre, HP Envy, HP Omen och HP Pavilion. På http://store.hp.com finns en fullständig lista över funktioner.6 Tekniken med flerkärniga processorer innebär förbättrad
prestanda hos vissa programvaror. Det är inte säkert att alla kunder eller program kan dra nytta av denna teknik. Prestanda och klockfrekvens varierar beroende på programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Intels numrering är inte ett mått på högre

prestanda. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logotypen och Intel Inside-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder.7 Intel® Turbo Boost-prestandan varierar beroende på hårdvara, programvara och övergripande systemkonfiguration. Mer information
finns på http://www.intel.com/technology/turboboost.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna
och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument. Alla funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor eller versioner av Windows. För att du ska
kunna dra full nytta av funktionerna i Windows kan systemen behöva uppgraderas och/eller det kan krävas separat inköpt hårdvara, drivrutiner, programvara eller en BIOS-uppdatering. Windows 10 uppdateras automatiskt och det är alltid aktiverat. ISP-avgifter kan
tillkomma och ytterligare krav kan tillämpas över tid för uppdateringar. Se http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows och Windows-logotypen är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.Bluetooth är ett varumärke som tillhör
innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Intel och Core är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. ENERGY STAR är ett registrerat statligt märke i USA. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
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