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OMEN Desktop 870-270no
Bli bedre eller bli glemt
Gå fra spiller til legende med fantastisk kraft tilgjengelig for konkurranser. Denne stasjonære OMEN-maskinen
kombinerer avansert design og markedets nyeste maskinvare. Resultatet er et ytelsesmonster som enkelt kan
håndtere grafikkintensive AAA-spill og se bra ut mens den gjør det.

Ytelse i toppklassen

Intel® Core™-prosessorer1, NVIDIA®
GTX™- eller AMD RX-grafikk samt
overklokkingskontroll på enkelte
modeller. Med denne rå maskinvaren
får du alltid høy FPS og krystallklar
grafikk som konkurransen krever.

Utstyrt med det beste

Overklokk uten bekymringer og send
ytelsen til himmels. Med valgfri
væskeavkjøling holder maskinen seg
alltid kjølig.2 (Funksjonalitet for
overklokking og væskeavkjøling på
enkelte modeller)

Laget for talerstolen

Utformingen i børstet metall og den
tilpassbare LED-belysningen gir en
perfekt balanse av sofistikert stil og
rå gamer-attitude.

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 Gjelder ikke for produkter som er «uten vifte» eller som ikke har et akselerometer.
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Spesifikasjoner
Ytelse

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Prosessor
Intel® Core™ i5-7400 (3 GHz grunnfrekvens, opptil 3,5 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 6 MB hurtigbuffer, 4 kjerner)
Prosessorfamilie: 7. generasjon Intel® Core™ i5-prosessor
Brikkesett
Intel H170
Minne
8 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 8 GB); Totalt antall spor: 4 DIMM
Overføringshastigheter opptil 2133 MT/s
Datalagring
1 TB 7200 rpm SATA
128 GB SATA SSD
DVD-opptaker
Dropbox1
Grafikk
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 (8 GB GDDR5 dedikert); Drevet av NVIDIA®
Pascal™-arkitektur
Lyd
DTS Studio Sound™
Visningsbeskrivelse
LCD-skjermer selges separat. Du finner mer informasjon på
www.hp.com/eur/home-monitors
Strøm
300 W vekselstrømadapter
_

Tilkobling

Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs tilkobling
Kombinert 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.2 M.2
Porter
2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 USB 3.0 Type-C™; 1 audio-in; 1 audio-out; 1 microphone-in
7-i-1 minnekortleser
Eksterne stasjonsrom: Én i bruk; Én ledig
Interne stasjonsrom: To i bruk; Én ledig
Videokontakter
1 Dual-Link DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort

Design

Produktfarge
Kanonmetallsølv, med kullsvart frontrammekant; Frontramme i børstet aluminium
_

Programvare

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

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 1AV32EA #UUW
UPC/EAN code: 192018311381
Strømsparingssamsvar
ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT® Silver-registrert
Vekt
10,52 kg; Pakket: 13,4 kg
Mål
42 x 16,5 x 40,1 cm; Pakket: 49,9 x 28,5 x 52,1 cm
Garanti
1 års begrenset garanti på deler og 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.
Medfølgende tilbehør
Svart USB-tastatur
USB wired optical mouse
Egenskaper
Oppbevaringsmatte på toppen gir enkel tilgang til porter; Luftkjølingsløsning

Kompatibelt tilbehør*
* Ikke inkludert.

OMEN fra HP 32
skjermer
W9S97AA

Grantiservicer*
OMEN by
HP-mus med
SteelSeries
X7Z96AA

OMEN by
HP-tastatur med
SteelSeries
X7Z97AA

3 års henting
og retur
UC994E

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

(krever Internett-tilgang. Første 12-måneders inkludert. Abonnement kreves for senere live-oppdateringer.) 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.
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