Karta produktu

OMEN by HP Accelerator GA1-1000nw
Przekształć swojego laptopa w wydajny komputer do gier
Pozwól swojemu komputerowi do pracy wykazać się w grach. Urządzenie OMEN Accelerator, w którym z łatwością
można umieścić najnowsze karty graficzne i urządzenia pamięci masowej, przekształca Twojego ulubionego,
eleganckiego laptopa w bestię zdolną poradzić sobie z najbardziej wymagającymi grami z górnej półki. Podłącz go,
zagraj i wygraj .
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Obudź gracza, który w Tobie
drzemie

Gdy urządzenie OMEN Accelerator jest
wyposażone w jeden z najnowszych
procesorów graficznych w branży,
umożliwia grę na laptopie jak na
komputerze stacjonarnym.
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Jeden port. Niesamowita
wydajność.

Wydajne złącze USB-C™ z
certyfikatem Thunderbolt™ 3
zapewnia wydajność niezbędną w
grach i wymaga zaledwie jednego
portu komputera przenośnego. W
przypadku podłączenia dysku
twardego lub SDD gry nie zajmują
cennego miejsca na laptopie2.

Potężne możliwości modernizacji

Utrzymuj maksymalną wydajność w
grach bez konieczności zakupu
nowego komputera. Duża pokrywa
zapewnia bezproblemowy dostęp do
gniazda karty graficznej, wnęki dysku
2,5″ i wymiennego zasilacza.

Produkt zgodny z komputerami z systemem Windows® i portem Thunderbolt™ 3. 2 USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum.
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Specyfikacje
Zasilanie
Zasilacz sieciowy 500 W
_

Sieci i łączność

Interfejs sieciowy
Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000
Porty
Tył: 1 port USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 porty USB 3.0; 1 RJ-45
Wewnętrzne wnęki na napędy: Dostępny jeden 2,5-calowy dysk twardy

Projektowanie
Kolor produktu
Intensywnie czarny
_
_

Informacje dodatkowe

Oznaczenie
P/N: 2WB90EA #AKD
Kod UPC/EAN: 192018238787
Waga
5,5 kg; Zapakowane: 7,8 kg
Wymiary
40 × 20 × 20 cm; Zapakowane: 49,4 × 35,4 × 38 cm
Gwarancja
2-letnia gwarancja ograniczona na części i robociznę z usługą odbioru i dostawy do
klienta; Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu gwarancji na okres do 3 lat; więcej
informacji można uzyskać u dilera HP.
Cechy
Jedno dostępne wewnętrzne gniazdo karty graficznej PCIe; Maksymalna długość karty
graficznej wynosi 29 cm

Usługi gwarancyjne*
3 lata z
odbiorem i
zwrotem
UM918E

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych
wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące
w niniejszym dokumencie.
Wrzesień 2017
AD

