Datablad

OMEN X Desktop 900-210no
Delta bara inte. Dominera.
Den revolutionerande datorn har designats för spel rakt igenom och liknar inte något annat. Med en otrolig kraft och
innovativ kylning klarar datorn enkelt av de senaste AAA-spelen, även med de högsta inställningarna. Och med ett hölje
som är enkelt att uppgradera går datorn att anpassa för att uppfylla krav på framtida prestanda.

Skräddarsy och härska

Du behöver aldrig vara begränsad av
din hårdvara tack vare höljet som har
tagits fram för dagens och den nästa
generationens senaste teknik. Höljet
av galvaniserat stål är vinklat för
enkel åtkomst, har utformats för en
oöverträffad möjlighet att
uppgradera med komponenter av
industristandard och erbjuder en
rymlig och välplanerad interiör.

Behåller kylan under tryck

Monstruös kraft kräver kraftig
kylning. Vattenkylning på utvalda
modeller, en innovativ design med tre
fack som separerar varma
komponenter i egna termiska system
och toppmonterade vinklade fläktar
som håller din utrustning iskall.1

Ryslig prestanda

Intel®-processor med överklockning2
på utvalda modeller, dual AMD- eller
Nvidia®-grafikkort, upp till 32 GB av
DDR4 RAM-minne, fyra lagringsfack
på 3,5 tum och en M.2 SSD-plats och
upp till 1 300 W PSU.

Gäller ej produkter utan fläkt eller som saknar accelerometer. 2 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 och Intel har
inte testat och kan inte garantera funktionen hos processorn utöver specifikationerna. HP och Intel har inte testat och kan inte garantera funktionen hos systemkomponenterna utöver specifikationerna enligt
tillverkningsstandard. HP och Intel 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.
1

Datablad

OMEN X Desktop 900-210no

Specifikationer
Prestanda

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i9-7920X (2,9 GHz basfrekvens, upp till 4,3 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknik, 16,5 MB cache, 12 kärnor)
Processorfamilj: Intel® Core™ X-series-processor
Kretsar
Intel X299
Minne
32 GB DDR4-2400 SDRAM (4 x 8 GB); Totalt antal platser: 4 DIMM
Överföringshastigheten är upp till 2400 MT/s
Informationslagring
3 TB 7200 rpm SATA
512 GB SATA SSD
Dropbox1
Grafik
Separat: Dubbel NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (11 GB GDDR5X-dedikerat, SLI® med
stöd för brygga); Med NVIDIA® Pascal™-arkitektur
Ljud
DTS Studio Sound™
Bildskärmsbeskrivning
LCD-skärmar säljs separat. Mer information finns på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strömförsörjning
1300 W Gold efficiency power supply
_

Design

Produktens färg
Kolsvart
_

Programvara

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

Ytterligare information

Artikelnummer
P/N: 2XA16EA #UUW
UPC/EAN code: 192018326811
Energieffektivitet
ENERGY STAR®-certifierad; EPEAT® Silver-registrerad
Vikt
28,2 kg; Förpackat: 33,5 kg
Yttermått
50,42 x 40,6 x 51,53 cm; Förpackat: 59 x 48,5 x 63,2 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.

Anslutning

Nätverksgränssnitt
Integrerat 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådlös anslutning
802.11a/b/g/n/ac (2x2) kombinerat med Bluetooth® 4.2 (stöd för MU-MIMO)
Portar
8 USB 3.0; 2 USB 3.0 (Type-C™); 1 kombinerat hörlurs-/mikrofonuttag; 1 optisk
ljudutgång; 1 RJ-45
3-i-1 minneskortläsare
Videoanslutningar
1 DVI med dubbla länkar; 2 HDMI; 3 DisplayPort

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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