Záznamový list

OMEN by HP 15-ax202nc
Vstaň. Bojuj. Dobíjaj. A znovu.
Vitaj v novom svete hier, v ktorom súperi nikdy nespia a poriadne ti skomplikujú cestu k sláve. Notebook HP OMEN s
výkonným hardvérom a odvážnym dizajnom je vždy a všade pripravený na boj. Poď na to, nárokuj si, čo je tvoje.

Priprav sa na slávu

Grafika NVIDIA® GTX™ a procesor
Intel® Core™1 vám poskytnú zbrane, s
ktorými zvládnete každú výzvu –
vrátane najnáročnejších titulov AAA.

Ponorený do boja

Precíť každý vzrušujúci okamih a uži
si absolútne fascinujúce zážitky. So
zvukom od Bang & Olufsen a
displejom 4K IPS na vybraných
modeloch2 budeš hrať na vyššej
úrovni.

Navrhnutý na dominanciu

Prejdi od malých súbojov s
nepriateľmi k ovládnutiu celého
bojiska s oveľa tenším dizajnom a
klávesnicou s podsvietením v dračej
červenej.

Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia
frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti. 2 Na zobrazenie obrazu v rozlíšení 4K je
potrebný obsah s rozlíšením 4K.
1
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Funkcie
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Špecifikácie
Výkon

Operačný systém
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i7-7700HQ (2,8 GHz, do 3,8 GHz s technológiou Intel® Turbo Boost,
vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá)
Skupina procesora: Procesor Intel® Core™ i7 7. generácie
Čipová sada
Intel® HM175
Pamäť
16 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 8 GB)
Ukladacie zariadenia
1 TB 7200 ot./min. SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Úložisko Dropbox1
Grafika
Samostatná NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (4 GB vyhradenej pamäte GDDR5)
Zvuk
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Duálne reproduktory
Obrazovka
Antireflexný displej IPS UWVA s uhlopriečkou 39,6 cm (15,6"), podsvietením WLED a
rozlíšením UHD (3840 x 2160)
Napájanie
Sieťový adaptér AC 150 W
Typ batérie
4-článková lítiovo-iónová batéria 63,3 Wh
Podporuje rýchle nabitie batérie: 50 % cca. za 30 minút
Dlhá výdrž batérie
Odhadovaná výdrž batérie až 11 hodín3
_

Konektivita

Sieťové rozhranie
Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000
Bezdrôtové pripojenie
Kombinované pripojenie Intel® 802.11ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 (kompatibilné s
normou Miracast)
Porty
1 HDMI
1 kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón
1 USB 2.0
2 USB 3.1 Gen 1, 1 RJ-45
1x multiformátová čítačka digitálnych mediálnych kariet SD
Webová kamera
Kamera HP Wide Vision HD s duálnym digitálnym mikrofónom

Dizajn

Farba produktu
Tieňovaná mriežka, čierna základňa; Mriežka s tieňovaným vzorom
_

Softvér

Aplikácie HP
HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Služby a podpora
Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™ 2
_

Ďalšie informácie

Katalógové číslo
P/N: 1GN12EA #BCM
Kód UPC/EAN: 190781389514
Zhoda s normami energetickej efektívnosti
s certifikátom ENERGY STAR® 5.0; S registráciou EPEAT® Silver
Hmotnosť
2,2 kg
Balené: 3,76 kg
Rozmery
38,2 x 25,3 x 2,45 cm
Balené: 55,2 x 30,5 x 6,9 cm
Záruka
2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a
vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3 roky; ďalšie informácie
získate od predajcu spoločnosti HP.
Klávesnica
Podsvietená klávesnica s plnou veľkosťou, klávesmi typu island a numerickou
klávesnicou
Plôška HP Imagepad s podporou viacprstových gest
Správa zabezpečenia
Otvor na zámok Kensington MicroSaver®; Heslo pri zapnutí; Podporuje bezpečnostné
zámky od iných výrobcov; Podpora modulu Trusted Platform Module (TPM)
Senzory
Akcelerometer

Kompatibilné príslušenstvo*

Služby v rámci záruky*

* Nie je súčasťou dodávky.
OMEN by Mouse
Pad with
SteelSeries
X7Z94AA

OMEN by HP
Headset with
SteelSeries
X7Z95AA

OMEN by HP
Mouse with
SteelSeries
X7Z96AA

3 roky, vyzdvihnutie a
vrátenie
UM946E

1 25 GB online úložisko zdarma na 12 mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia nájdete na stránke www.dropbox.com. Vyžaduje sa služba pripojenia na internet, ktorá nie je súčasťou dodávky.2

Bezplatná demoverzia McAfee LiveSafe na 30 dní (Vyžaduje sa prístup na internet. Vrátane prvých 30 dní. Pre ďalšie priebežné aktualizácie sa vyžaduje poplatok.)3 Odhadovaná výdrž batérie pri používaní systému Windows 10 vychádza z porovnávacích testov
Windows 10/MobileMark® 2014. Výdrž batérie sa líši v závislosti od rôznych faktorov vrátane modelu produktu, konfigurácie, načítaných aplikácií, funkcií, spôsobu používania, bezdrôtových funkcií a nastavení správy napájania. Maximálna kapacita batérie sa časom
a používaním prirodzene znižuje. Podrobné informácie nájdete na stránke www.bapco.com.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch
dodávaných spolu s danými produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v
tomto dokumente. Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka jej vlastníka a spoločnosť Hewlett-Packard Company ju používa na základe
licencie. Intel a Core sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná známka, ktorá patrí vláde Spojených štátov. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných
vlastníkov. Nie všetky funkcie sú k dispozícii vo všetkých edíciách alebo verziách Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér
alebo aktualizáciu systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať
ďalšie požiadavky. Navštívte webovú lokalitu http://www.microsoft.com.
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