Datablad

OMEN Desktop 880-109no
Otroligt kraftfull stationär dator utformad för spelare
För att gå från genomsnittlig spelare till spellegend krävs en styrka som inte behöver konstant underhåll. Den
stationära OMEN-datorn har en banbrytande design, branschens senaste hårdvara och möjligheter till enkel
uppgradering som med lätthet klarar av de senaste AAA-titlarna och ger dig den oöverträffade prestanda som krävs
för att tävla.

Inriktad på spelresultat

Det krävs obeveklig kraft för att hålla
sig kvar på toppen. Därför har den
stationära OMEN-datorn upp till två
NVIDIA®- eller AMD-grafikkort och
den senaste överklockningsbara2
Intel®-processorn1, så att du kan
skicka tillbaka motståndarna till
respawn-punkten.

Behåller kylan under tryck

Ventiler runt hela kanten, två 120
mm-fläktar och vätskekylning ser till
att din dator är sval även när det går
hett till i spelet. Runda av det hela
med en maskinliknande design och
ett smidigt bärhandtag, och
motståndarna har inte en chans.

Stiger i graderna tillsammans med
dig
För att klättra i rankningen krävs en
dator som hänger med dig. Den
stationära OMEN-datorn är gjord för
enkel uppgradering med en
verktygslös lucka för snabb åtkomst
och smidigt underhåll, och upp till
fyra 3,5-tums hårddiskfack (på
utvalda modeller).

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 programarbetsbelastning, samt hårdvaru- och programvarukonfigurationer. Numrering är inte ett mått på klockfrekvensen. 2 Olåsta Intel® Core™-processorer (K-serien) och olåsta Ryzen
AMD-processorer, endast på utvalda SKU:er. Förändring av klockfrekvens och/eller spänning kan: (i) minska systemets stabilitet och livslängden för system, processor och andra systemkomponenter; (ii) orsaka allvarliga
fel i processorn och i andra systemkomponenter; (iii) orsaka reducerade systemprestanda; (iv) orsaka ökad upphettning eller annan skada; och (v) påverka systemets dataintegritet. HP, Intel och AMD har inte testat och
kan inte garantera funktionen hos processorn utöver specifikationerna. HP, Intel och AMD har inte testat och kan inte garantera funktionen hos systemkomponenterna utöver specifikationerna enligt tillverkningsstandard.
HP, Intel och AMD påtar sig inte ansvar för att processorn och andra systemkomponenter är lämpliga för ett visst ändamål, inklusive vid användning med förändrade klockfrekvenser och/eller spänningstal.
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Höjdpunkter
Windows 10
Gör fantastiska saker tryggt och säkert och med den välbekanta känslan
hos Windows – fast bättre.
_

Stabila anslutningar
Sluta oroa dig för svajigt internet och svaga anslutningar. Få en kraftfull
och stabil anslutning till Wi-Fi- och Bluetooth®-tillbehör med den senaste
802.11 a/c (2x2) WLAN-adaptern och Bluetooth® 4.2.
_

Omskrivningsbar dvd-enhet
Titta på och skapa DVD-skivor med den integrerade optiska enheten.
_
_
_
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Specifikationer
Prestanda

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i7-8700K (3,7 GHz basfrekvens, upp till 4,7 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknik, 12 MB cache, 6 kärnor)
Processorfamilj: 8:e generationens Intel® Core™ i7-processor
Kretsar
Intel® Z370
Minne
32 GB DDR4-2400 SDRAM (4 x 8 GB); Totalt antal platser: 4 DIMM
Överföringshastighet: upp till 2 400 MT/s.
Informationslagring
2 TB 7200 rpm SATA
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD-brännare
Dropbox1
Grafik
Separat: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti (11 GB dedikerat GDDR5X); Med NVIDIA®
Pascal™-arkitektur
Ljud
DTS Studio Sound™; DTS Headphone:X™
Bildskärmsbeskrivning
LCD-skärmar säljs separat. Mer information finns på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strömförsörjning
500 W intern nätenhet
_

Anslutning

Nätverksgränssnitt
Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådlös anslutning
802.11a/b/g/n/ac (2x2) kombinerat med Bluetooth® 4.2
Portar
Överkant (Längst upp): 2 USB 3.0, 2 USB 3.0 Type-C™; 1 mikrofonuttag; 1 hörlursuttag
Baksida: 2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 ljudingång; 1 ljudutgång; 1 mikrofoningång
HP 3-i-1-mediekortläsare
Externa enhetsfack: Två lediga
Interna enhetsfack: Ett upptagen; En ledig
Videoanslutningar
1 DVI med dubbla länkar; 1 HDMI; 3 DisplayPort™

Design

Produktens färg
Svart
_

Programvara

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

Mer information

Artikelnummer
P/N: 2PV38EA #UUW
UPC/EAN code: 192018292000
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
17,6 kg; Förpackat: 19,2 kg
Yttermått
44,21 x 19,2 x 41,72 cm; Förpackat: 57,9 x 29,6 x 55,5 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.
Tillbehör som ingår
USB-tangentbord
Kabelansluten optisk USB-mus
Egenskaper
Flytande kylningslösning för processor

Garantitjänster*
3 års
hämtningsoch
returservice
UC994E
1 25 GB kostnadsfritt lagringsutrymme online under 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.) 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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