Veri sayfası

OMEN Laptop 15-ax209nt
Uyanın. Savaşın. Fethedin. Tekrarlayın.
Rekabetin acımasız olduğu bu yepyeni oyun dünyasında herkes mükemmele sahip olabilir. Güçlü bir donanıma ve
inanılmaz bir tasarıma sahip OMEN Dizüstü Bilgisayar her an, her yerde savaşa hazırdır. Haydi, hak ettiğinizi alın.

Zafer için hazırlanın

NVIDIA® GTX™ grafik kartı ve Intel®
Core™ işlemci1 en zorlu AAA oyunları
dahil her zorluğun üstesinden gelmek
için ihtiyaç duyduğunuz silahları
sunar.

Kendinizi rekabete kaptırın

Tamamen sürükleyici bir deneyim için
nefes kesen her anı hissedin. Bang &
Olufsen Ses Sitemi ve belirli
modellerde sunulan 4K IPS ekranla2
oyununuzu bir üst düzeye
taşıyabilirsiniz.

Öne çıkmak için tasarlandı

Çok daha ince tasarımı ve Dragon
Kırmızısı arkadan aydınlatmalı
klavyeyle evde düşmanlarınızı
yenmekten hareket halindeyken
savaş meydanına hükmetmeye
kolayca geçin.

Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. 2 4K görüntüleri görüntüleyebilmek için 4K içerik gerekir.
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Özellikler
7'incı nesil Intel® Core™ işlemciler
Güçlü performans, tüm çoklu görev gereksinimlerinizi karşılayarak
bilgisayarınızla yeni etkileşime girme yollarına olanak sağlar ve gelişmiş 4K
video özellikleri sunar.

_

Yansımasız panel
Yansımasız panelle güneşin ve en sevdiğiniz içeriklerin keyfini çıkarın.
Yansıma önleyici düşük parlaklığa sahip yüzey dışarıdayken daha az
yansıma olmasını sağlar.

_
_

_

Ethernet bağlantı
Bağlantınız gidip geliyorsa, kablosuz bağlantı sorunları yaşatmayan
kesintisiz kablolu internet deneyimi için Ethernet kablonuzu çabucak
takabilirsiniz.

_

IPS Paneli
Nerede durursanız durun, 178°'lik geniş görüntüleme açılarıyla net, canlı
görüntüler sunan bu ekran herkesin ekranı mükemmel bir şekilde
görmesini sağlar.
_

DDR4 RAM seçenekleri
Daha yüksek hızlarda daha verimli ve daha güvenilir bir şekilde çalışma
üzere tasarlanan DDR4, RAM'in geleceğidir. Daha yüksek bant genişliği
sayesinde çoklu görevler gerçekleştirmekten oyun oynamaya kadar her
işlemin performansı artar.3
_

DDR4 RAM seçenekleri
Daha yüksek hızlarda daha verimli ve daha güvenilir bir şekilde çalışma
üzere tasarlanan DDR4, RAM'in geleceğidir. Daha yüksek bant genişliği
sayesinde çoklu görevler gerçekleştirmekten oyun oynamaya kadar her
işlemin performansı artar.3
_

HP Wide Vision HD Kamera
88 derecelik geniş görüntüleme açısı sayesinde tüm ailenizle ya da arkadaş
grubunuzla kristal netliğinde görüntülü sohbetler yapabilirsiniz.18
Bang & Olufsen Ses Sistemi
Bang & Olufsen uzmanlarıyla işbirliği içinde hassas ayarı yapılan HP
hoparlörler zengin ve gerçek bir ses deneyimi sunar. Dinlemekle kalmayın,
bu sürükleyici deneyimin size dokunmasına izin verin.
HP Audio Boost
Yüksek, net ve dinamik sesler sunan akıllı ses artırma teknolojisiyle ses
deneyiminizi bir üst düzeye çıkarın.

3

Katı hal sürücüleri için, GB = 1 milyar bayt. Biçimlendirilmiş gerçek kapasite daha azdır. 35 GB'a kadar sistem disk alanı sistem kurtarma yazılımı için ayrılmıştır.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
FreeDOS 2.0
İşlemci
Intel® Core™ i7-7700HQ (2,8 GHz taban frekansı, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 3,8
GHz'e kadar, 6 MB önbellek, 4 çekirdekli)6,7
İşlemci ailesi: 7'ncı Nesil Intel® Core™ i7 işlemci
Yonga kümesi
Intel® HM175
Bellek
8 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 4 GB)
En fazla 2400 MT/sn aktarım hızları.
Bilgi Depolama
1 TB 7200 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Grafik
Bağımsız NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB GDDR5 ayrılmış)
Ses
Bang & Olufsen; HP Audio Boost; Çift hoparlör
Ekran
39,6 cm (15,6") diyagonal FHD IPS yansımasız arkadan aydınlatmalı WLED ekran
(1920 x 1080)
Güç
150 W AC güç adaptörü
Pil Tipi
4 hücreli, 63,3 Wh Lityum iyon
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 30 dakikada yaklaşık %505
Hedef pil ömrü
11 saate varan tahmini pil ömrü3

Tasarım

Ürün rengi
Gölge ağı kapak, siyah taban; Gölge ağı deseni
_

Yazılım
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 3RM99EA #AB8
UPC/EAN kodu: 192545406109
Ağırlık
2,2 kg
Paketli: 3,76 kg
Boyutlar
38,2 x 25,3 x 2,45 cm
Paketli: 55,2 x 30,5 x 6,9 cm
Garanti
2 yıllık sınırlı parça, işçilik ve taşıma hizmeti; Ürününüzün garanti kapsamını toplamda
3 yıla ulaşacak şekilde uzatabilirsiniz; daha fazla bilgi için HP satıcınızla görüşün.
Klavye
Sayısal tuş takımı içeren tam boyutlu ada tarzı arkadan aydınlatmalı klavye
Çoklu dokunma hareketlerini destekleme özellikli Touchpad
Güvenlik Yönetimi
Kensington MicroSaver® kilidi yuvası; Açılış parolası; Üçüncü taraf güvenlik kilidi
aygıtlarını kabul eder; Güvenilir Platform Modülü (TPM) desteği
Algılayıcılar
Hız ölçer

_

Bağlantı

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Kablosuz bağlantı
Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi (Miracast uyumlu)
Bağlantı Noktaları
1 HDMI; 1 birleşik kulaklık/mikrofon; 1 USB 2.0; 2 USB 3.1 Gen 1, 1 RJ-45
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu
Web kamerası
Çift dizi dijital mikrofonlu HP Wide Vision HD Kamera

Önerilen aksesuarlar*

Garanti hizmetleri*

* Dahil değildir.
3 yıllık bayiye iade
UM933E

3 Tahmini Windows 10 pil ömrü, Windows 10 / MobileMark® 2014 değerlendirmesine dayanır. Pil ömrü ürüne, modele, yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara, özelliklere, kullanıma, kablosuz ağ işlevlerine ve güç yönetimi ayarlarına göre farklılık gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman

içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz. www.bapco.com.5 Sistem kapalıyken ("kapat" komutu kullanılarak), pilinizi 50 dakika içinde %30 oranında şarj eder. Dizüstü bilgisayarla birlikte sunulan HP adaptörle kullanılması tavsiye edilir, daha düşük
kapasiteli bir pil şarj aletiyle kullanılması tavsiye edilmez. Şarj düzeyi %50'ye ulaştığında, şarj etme hızı normale dönecektir. Şarj süresi, sistem toleransı nedeniyle +/-%10 oranında değişiklik gösterebilir. Belirli HP Spectre 2'si 1 arada ve HP x2 Bilgisayar modellerinde bulunur. Ürün özelliklerinin

tam listesi için http://store.hp.com adresini ziyaret edin.6 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün
yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, Intel logosu ve Intel Inside logosu Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır.7 Intel® Turbo Boost
performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.intel.com/technology/turboboost/ adresine bakın.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade
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gereklilikler söz konusu olabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.
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