Fişă tehnică

OMEN Desktop 880-100nq
Desktop extrem de puternic, proiectat pentru jucători
Pentru a trece de la un jucător obişnuit la o legendă a jocurilor, aveţi nevoie de o putere care nu cheamă întăriri.
Desktopul OMEN dispune de un design de vârf, de cel mai recent hardware din industrie şi de posibilităţi de upgrade
simple, pentru a zdrobi cele mai recente titluri AAA şi a vă oferi performanţa de top cerută în competiţii.

Echipat pentru stadiul final

Apărarea obiectivelor necesită o forţă
asiduă. De aceea, desktopul OMEN
poate fi echipat cu plăci grafice duble
superioare NVIDIA® sau AMD şi cu cel
mai recent procesor Intel®1, deblocat
în vederea creşterii frecvenţei de
ceas2, astfel încât să îți poţi trimite
adversarii înapoi la punctul de
pornire.

Rămâi rece sub presiune

Orificiile de ventilaţie dispuse pe toate
muchiile, două ventilatoare de 120
mm şi răcirea cu lichid te asigură că
atunci când jocurile au intensitate
maximă, desktopul nu se va
supraîncălzi. În plus, cu un design
asemănător unei maşini şi un mâner
la îndemână pentru transport, ești
gata să câştigi.

Se dezvoltă odată cu dvs.

Pentru a urca în clasament, aveţi
nevoie de un aparat care urcă odată
cu dvs. Desktopul OMEN este
conceput pentru a fi simplu de
upgradat, având o uşă care se
deschide fără scule, care facilitează
accesul şi întreţinerea, plus până la
patru docuri pentru unităţi de disc de
3,5” (la anumite modele).

Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa
şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea nu este o măsură a vitezei ceasului. 2 Procesoare Intel® Core™ deblocate (seria K) şi
procesoare AMD Ryzen deblocate, numai pe anumite unităţi. Modificarea frecvenţei ceasului şi/sau a tensiunii: (i) poate reduce stabilitatea sistemului şi durata de viaţă utilă a sistemului, a procesorului şi a altor
componente de sistem; (ii) poate deteriora procesorul şi alte componente de sistem; (iii) poate cauza scăderea performanţelor sistemului; (iv) poate cauza încălzirea suplimentară sau alte daune; şi (v) poate afecta
integritatea datelor de sistem. HP, Intel şi AMD nu au testat şi nu garantează funcţionarea procesorului dincolo de specificaţiile acestuia. HP, Intel şi AMD nu au testat şi nu garantează funcţionarea altor componente de
sistem dincolo de specificaţiile de standard industrial ale acestora. HP, Intel şi AMD nu îşi asumă răspunderea că procesorul şi alte componente de sistem, inclusiv dacă se utilizează cu frecvenţe de ceas şi/sau tensiuni
modificate, vor fi potrivite pentru un scop particular.
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Beneficii
Windows 10
Faci cu încredere lucruri remarcabile, în familiarul stil Windows – doar că
mai bine.
_

802.11 a/c (1x1) WLAN şi Bluetooth® 4.2
Prin tehnologia wireless, rămâneţi conectat la accesoriile Wi-Fi şi
Bluetooth®.
_

Unitate DVD cu rescriere
Urmăriţi şi scrieţi DVD-uri utilizând unitatea optică integrată.
_
_
_
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Specificaţii
Performanţă

Sistem de operare
Windows 10 Home 64
Procesor
Intel® Core™ i7-8700K (frecvenţă de bază de 3,7 GHz, până la 4,7 GHz cu tehnologie
Intel® Turbo Boost, cache de 12 MB, 6 nuclee)
Familie de procesoare: Procesor Intel® Core™ i7 din generaţia a 8-a
Chipset
Intel® Z370
Memorie
SDRAM DDR4-2400 de 32 GB (4 x 8 GB); Număr total de sloturi: 4 DIMM
Rate de transfer de până la 2400 MT/s.
Stocare
SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 GB
DVD-Writer
Dropbox1
Grafică
Componente distincte: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti (memorie GDDR5X dedicată de
11 GB);
Audio
DTS Studio Sound™; DTS Headphone:X™
Ecran
Monitoarele LCD se vând separat. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.hp.com/eur/home-monitors.
Alimentare curent
Sursă de alimentare de c.a. de 500 W
_

Conectivitate

Interfaţă reţea
LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet integrat
Conectivitate wireless
Combinaţie 802.11a/b/g/n/ac (1x1) şi Bluetooth® 4.2 M.2
Porturi
Partea de sus: 2 USB 3.0; 2 USB 3.0 Type-C™; 1 mufă pentru microfon; 1 mufă pentru
căşti
Partea posterioară: 2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 intrare audio; 1 ieşire audio; 1 intrare
microfon
Cititor de carduri media HP 3-în-1
Docuri externe pentru disc: Două disponibile
Docuri interne de disc: Unul ocupat; unul disponibil
Conectori video
1 DVI dual-link; 1 port HDMI; 3 porturi DisplayPort™

Design

Culoarea produsului
Geam lateral negru
_

Software

Aplicaţii HP
Centru de comandă OMEN; HP Audio Switch; HP JumpStart
Software
Perioadă de încercare de 1 lună pentru clienţii noi ai pachetului Microsoft® Office 365
Service & asistenţă
McAfee LiveSafe™ 2
_

Informaţii suplimentare

Număr componentă
număr produs: 3ES63EA #AKE
Cod UPC/EAN: 192018961692
Respectarea reglementărilor privind eficienţa energetică
Certificat ENERGY STAR®; înregistrat EPEAT® Silver
Greutate
17,6 kg; Împachetat: 19,2 kg
Dimensiuni
44,21 x 19,2 x 41,72 cm; Împachetat: 57,9 x 29,6 x 55,5 cm
Garanţie
2 ani servicii limitate cu componente, manoperă şi service la centru autorizat.; Puteţi
extinde acoperirea garanţiei produsului pentru a ajunge la un total de până la 3 ani;
pentru mai multe informaţii, consultaţi revânzătorul HP.
Accesorii incluse
Tastatură neagră USB
Mouse optic USB
Caracteristici
Soluţie de răcire cu lichid pentru procesor

Service în garanţie*
3 ani returnare la
depozit
U9787E

1 25 GB de stocare online gratuită pentru 12 luni de la data înregistrării. Pentru detalii complete şi termeni de utilizare, inclusiv politici de reziliere, vizitaţi site-ul Web de la www.dropbox.com. Este necesar un serviciu de Internet, care nu este inclus. 2 Ofertă de

încercare gratuită McAfee LiveSafe de 12 luni. (Este necesar accesul la Internet. Primele 12 luni incluse. Abonament necesar pentru actualizări ulterioare on-line). 6 Procesoarele Multi-core sunt concepute să îmbunătăţească performanţele anumitor produse
software. Nu toţi clienţii sau toate aplicaţiile software vor beneficia neapărat în urma utilizării acestei tehnologii. Performanţa şi frecvenţa ceasului vor varia în funcţie de sarcinile de lucru ale aplicaţiilor şi de configuraţiile hardware şi software. Numerotarea Intel nu
este o măsură a performanţelor superioare. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logoul Intel şi logoul Intel Inside sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi în alte ţări/regiuni. 7 Performanţele Intel® Turbo Boost variază în funcţie de hardware, de software
şi de configuraţia generală a sistemului. Pentru mai multe informaţii, consultă http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din
conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă. Nu toate caracteristicile sunt disponibile în toate ediţiile sau versiunile de Windows. Pentru a
beneficia la maximum de funcţionalitatea sistemului Windows, sistemele pot necesita upgrade şi/sau achiziţionare separată de hardware, drivere sau software ori actualizarea BIOS-ului. Windows 10 este actualizat automat, această caracteristică fiind activată întotdeauna. Se pot aplica taxe ISP şi,
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