Спецификация

OMEN Desktop 880-102nu
Схвръхмощен настолен компютър създаден за геймъри
Превръщането от средностатистически в легендарен геймър изисква мощ, която не се нуждае от подкрепления.
Настолният компютър OMEN разполага с модерен дизайн, най-новия хардуер, както и лесно надграждане, за да
играете най-новите висококачествени игри, като Ви предоставя върховната производителност, която изисква
конкуренцията.

Готов за финалния сблъсък

Придържането към целта изисква
неумолима сила. Ето защо
настолният компютър OMEN може
да се възползва от две графични
карти NVIDIA® или AMD и
най-новите процесори Intel® или
AMD1, отключени за овърклок2 (при
избрани модели), така че да
изпратите противниците си
обратно в отвъдното.

Останете хладнокръвни дори
под напрежение

Отвори за охлаждане от всички
страни, два 120 мм вентилатора,
както и водно охлаждане (при
избрани модели) гарантират, че
когато сте във вихъра на играта,
Вашият компютър няма да прегрее.
Прибавете към това индустриален
дизайн и дръжка за носене, и
играта просто свършва.

Качва нива заедно с Вас

Изстрелването нагоре в класациите
изисква компютър, който да се
изкачва заедно с Вас. Настолният
компютър OMEN предлага
възможност за лесно надграждане
с бърз достъп и поддръжка без
необходимост от инструменти,
както и до четири отделения за 3.5”
твърди дискове (при избрани
модели).

Multi-Core е технология, разработена да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология.
Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на приложението и от хардуерните и софтуерните Ви конфигурации. Номерирането не е мярка за тактовата честота. 2 Отключени
процесори Intel® Core™ (K серия) и отключени процесори AMD Ryzen единствено при избрани SKU. Промяната на тактовата честота и/или волтажа може: (i) да намали стабилността на системата и полезния
живот на системата, процесора и други системни компоненти; (ii) да предизвика срив на процесора и други системни компоненти; (iii) да предизвика спадове в производителността на системата; (iv) да
причини допълнителна топлина или друга повреда; и (v) да засегне целостта на данните на системата. HP, Intel и AMD не са тествали и не предоставят гаранция за експлоатацията на процесора отвъд
спецификациите му. HP, Intel и AMD не са тествали и не предоставят гаранция за експлоатацията на други системни компоненти извън техните стандартни производствени спецификации. HP, Intel и AMD не
поемат отговорност, че процесорът и други системни компоненти, включително ако се използват с променена тактова честота и/или волтажи, ще бъдат подходящи за всяка една конкретна цел.
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Изобразяване
Windows 10
Правете страхотни неща уверено с познатия ви Windows – но още
по-добър.
_

802.11a/c (1x1) WLAN и Bluetooth® 4.2
Останете свързани с Wi-Fi и с Bluetooth® аксесоари с безжична
технология.
_

Устройство за презаписваеми DVD дискове
Гледайте и записвайте DVD дискове чрез интегрираното оптично
устройство.
_

Опции за DDR4 RAM
DDR4 е бъдещето на RAM паметта – проектирана да работи
по-ефективно и по-надеждно при по-бързи скорости. Благодарение на
по-широката честотна лента всичко – от изпълняване на няколко
задачи едновременно до играене на игри – е станало по-бързо.
_
_
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Спецификации
Изпълнение

Операционна система
Windows 10 Home 64
Процесор
Intel® Core™ i7-8700K (3,7 GHz основна честота, до 4,7 GHz, с технология Intel®
Turbo Boost, 12 MB кеш, 6 ядра)
Клас на процесора: 8-то поколение Intel® Core™ i7 процесор
Памет
16 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 8 GB); Общо слотове: 4 DIMM модула
Скорости на прехвърляне до 2400 MT/s.
Съхраняване
2 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
DVD записващо
Dropbox1
Графика
Дискретен: NVIDIA® GeForce® GTX 1080 (8 GB GDDR5X заделена); Поддържано от
NVIDIA® Pascal™ архитектура
Аудио
DTS Studio Sound™; DTS слушалки: X™
Описание на дисплея
LCD мониторите се продават отделно. За повече информация, моля, посетете
www.hp.com/eur/home-monitors.
Захранване
750 W захранване с платинена ефективност
_

Свързване

Мрежов интерфейс
Вградена 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN карта
Безжични връзки
Комбинация от 802.11a/b/g/n/ac (1x1) и Bluetooth® 4.2 M.2
Портове
Нагоре: 2 USB 3.0; 2 USB 3.0 Type-C™; 1 жак за микрофон; 1 жак за слушалки
Назад: 2 USB 2.0; 4 USB 3.0; 1 аудио вход; 1 аудио изход; 1 вход за микрофон
3 в 1 четец за мултимедийни карти на HP
Гнезда за външни устройства: Два налични
Гнезда за вътрешни устройства: Един зает; Един наличен
Видео съединители
1 двуканален DVI; 1 HDMI; 3 DisplayPort™

Разработване

Цвят на продукта
Черен, странично прозорче
_

Софтуер

Приложения на НР
OMEN Command Center; HP Audio Switch; HP JumpStart
Софтуер
1-месечен тестов период за новите потребители на Microsoft® Office 365
Сервиз и поддръжка
McAfee LiveSafe™ 2
_

Допълнителна информация

Номер на част
№ на продукт: #AKS
Съответствие с изискванията за енергийна ефективност
Сертифициран от ENERGY STAR®; Със сребърен рейтинг от EPEAT®
Тегло
17,6 кг; Опакован: 19,2 кг
Размери
44,21 x 19,2 x 41,72 см; Опакован: 57,9 x 29,6 x 55,5 см
Гаранция
1-годишна ограничена гаранция за части, труд и ремонт при донасяне в сервизен
център.; Можете да разширите гаранционното покритие на продукта си общо до
3 години; За повече информация се свържете с местния търговски представител
на HP.
Включени аксесоари
Черна USB клавиатура
USB оптична мишка
Функции
Решение за водно охлаждане на процесор

Гаранционни услуги*
3-годишна
гаранция с
връщане в
склад
U9787E
1 25 GB безплатно онлайн хранилище за 12 месеца от датата на регистрация. За по-подробна информация и условия за ползване, включително правила за отказ, посетете уебсайта www.dropbox.com. Необходима е интернет услуга, която не е

включена в офертата. 2 Предложение за 12 месец пробен период за McAfee LiveSafe (изисква се достъп до интернет. Първите 12 месец са включени. Необходим е абонамент за онлайн актуализации след това.) 6 Multi-Core е технология, разработена
да подобри работата на определени софтуерни продукти. Не всички клиенти или софтуерни приложения могат непременно да се възползват от тази технология. Производителността и тактовата честота зависят от работното натоварване на
приложението и от хардуерните и софтуерните ви конфигурации. Номерирането на Intel не е мярка за по-висока производителност. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, логото на Intel и логото на Intel Inside са търговски марки на Intel Corporation в САЩ
и други страни. 7 Ефективността на технологията Intel® Turbo Boost зависи от хардуера, софтуера и общата системна конфигурация. За допълнителна информация вижте http://www.intel.com/technology/turboboost/.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и
услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ. Не всички функции са налични във всички издания или
версии на Windows. Системите може да се нуждаят от надграден и/или допълнително закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализиране на BIOS за пълноценно използване на функционалността на Windows. Windows 10 има автоматично актуализиране, което винаги е
включено. С течение на времето може да има ISP такси или допълнителни изисквания за актуализациите. Вижте http://www.microsoft.com. Microsoft, Windows и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Bluetooth е търговска марка на своя
собственик и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Intel и Core са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и други страни. ENERGY STAR е регистрирана марка, собственост на американското правителство. Всички други търговски марки са собственост на съответните
им притежатели.
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