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OMEN Desktop 880-199no
Fantastisk kraftfuld stationær computer, der er designet til
gamere

At gå fra gennemsnitlig gamer til gaminglegende kræver kræfter, der overflødiggør enhver forstærkning. OMEN
Desktop-pc'en har et banebrydende design, er udstyret med den nyeste hardware og kan nemt opgraderes, så du kan
klare de nyeste AAA-spil. Den giver dig den ydeevne, som konkurrencen på topniveau kræver.

Klar til slutspillet

Det kræver ekstreme kræfter at
fokusere på målet. Det er grunden til,
at OMEN Desktop-pc'en er udstyret
med NVIDIA®- eller AMD-grafikkort og
den nyeste Intel®-processor1, så du
kan sende modstanderne tilbage,
hvor de ikke har andre muligheder
end at genopstå.

Altid kølig under pres

Ventilationshuller langs hele kanten
og to 120 mm blæsere sørger for, at
kernen i din stationære computer ikke
nedsmelter, når det virkelig brænder
på i spillet. Derudover har den et
maskinagtigt design og håndtag, så
den nemt kan bæres – spillet er ude
for de andre.

Lige så smart som dig

Det kræver en maskine, der kan følge
med dig, hvis du vil højere op på
ranglisten. OMEN Desktop-pc'en kan
nemt opgraderes uden brug af
værktøjer via et dæksel, der giver
hurtig adgang og vedligeholdelse, og
op til fire 3,5"-båse til harddiske (på
udvalgte modeller).

Multi-core er udviklet med henblik på forbedring af visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger
af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Nummereringen er ikke et udtryk for klokfrekvensen. 2 Oplåste Intel® Core™-processorer (K-serien) og oplåste AMD Ryzen-processorer kun
på visse produktnumre. Ændring af klokfrekvensen og/eller spændingen kan medføre, at: (i) systemet destabiliseres, og levetiden for system, processor og andre systemkomponenter forkortes; (ii) processoren og andre
systemkomponenter ikke længere fungerer, som de skal; (iii) systemets ydeevne reduceres; (iv) der produceres yderligere varme eller opstår andre skader; og at (v) systemets dataintegritet påvirkes. HP, Intel og AMD har
ikke testet og yder ingen garanti for processorens drift ud over de angivne specifikationer. HP, Intel og AMD har ikke testet og yder ingen garanti for andre systemkomponenters drift ud over branchens
standardspecifikationer. HP, Intel og AMD påtager sig intet ansvar for, at processoren og andre systemkomponenter vil kunne anvendes til et bestemt formål – herunder hvis de anvendes med ændret klokfrekvens
og/eller ændret spænding.
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Specifikationer
Ydeevne

Operativsystem
Windows 10 Home 64
Processor
Intel® Core™ i5-8400 (basisfrekvens på 2,8 GHz, op til 4 GHz med Intel® Turbo
Boost-teknologi, 9 MB cache, 6 kerner)
Processorfamilie: Intel® Core™ i5-processor, 8. generation
Chipsæt
Intel® Z370
Hukommelse
16 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 8 GB); Slots i alt: 4 DIMM
Overførselshastigheder på op til 2400 MT/s.
Harddiskplads
1 TB 7200 o/min. SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dvd-brænder
Dropbox1
Grafik
Diskret: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 (8 GB dedikeret GDDR5); Med NVIDIA®
Pascal™-arkitektur
Lyd
DTS Studio Sound™; DTS Headphone:X™
Skærmbeskrivelse
LCD-skærme sælges separat. Se flere oplysninger på
www.hp.com/eur/home-monitors.
Strømforsyning
Indbygget strømforsyning på 500 W, vekselstrøm
_

Tilslutning

Design

Produktfarve
Sort
_

Software

HP-apps
OMEN Control; HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Sure Connect
Software
Netflix; En måneds prøveperiode for nye Microsoft® Office 365-kunder
Service og support
McAfee LiveSafe™ 2
_

Yderligere oplysninger

Produktnummer
P/N: 2XA30EA #UUW
UPC/EAN code: 192018601918
Overholdelse af standarder for energieffektivitet
ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver-registreret
Vægt
17,6 kg; Pakket: 19,2 kg
Mål
44,21 x 19,2 x 41,72 cm; Pakket: 57,9 x 29,6 x 55,5 cm
Garanti
1 års begrænset afhentnings- og returneringsservice der omfatter reservedele og
arbejdskraft; Produktgarantien kan udvides til op til i alt 3 år; der er flere oplysninger
på: www.hp.com/dk/garantiudvidelse.
Faciliteter
Luftkøling af processoren

Netværksinterface
Integreret 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Trådløs forbindelse
Kombination af 802.11a/b/g/n/ac (1x1) og Bluetooth® 4.2 M.2
Porte
Top: 2 USB 3.0; 2 USB 3.0 Type-C™; 1 mikrofon; 1 hovedtelefon
Bagest: 2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 mikrofonstik
HP-mediekortlæser (3-i-1)
Eksterne drevbåse: To ledige
Interne drevbåse: Et optaget; Et ledigt
Skærmstik
1 dual-link DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort™

Garantitjenester*
3 års
afhentning og
returnering
UC994E

1 25 GB gratis onlinelagerplads i 12 måneder fra registreringsdatoen. På webstedet www.dropbox.com kan du finde flere oplysninger, herunder brugsvilkår og afbestillingspolitik. Der kræves internetforbindelse, som ikke medfølger. 2 McAfee LiveSafe, 12-måneders gratis prøveversion

(kræver internetadgang. De første 12-måneders er inkluderet. Efterfølgende fås live updates kun ved abonnement.) 6 Multi-core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer.
Ydeevne og klokfrekvens afhænger af belastningen fra programmer samt konfigurationen af hardware og software. Intels nummerering er ikke en målestok for højere ydeevne. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel-logoet og Intel Inside-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i
USA og andre lande. 7 Intel® Turbo Boost-ydeevnen varierer, afhængigt af hardware-, software- og systemkonfigurationen. Du kan få flere oplysninger på http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør
eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Nogle funktioner findes ikke i alle udgaver af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware,
drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 bliver automatisk opdateret, og dette er altid aktiveret. Der kan med tiden forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav i forbindelse med opdateringer.
Besøg http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows og Windows-logoet er varemærker registrerede i USA tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets ejer og anvendt af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er
varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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