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Bytt fra arbeidsdagens arbeidshest til en spillelegende uten å bytte maskin. Med enkel montering av bransjens nyeste
grafikkort og lagringsløsninger vil OMEN Accelerator omforme den slanke, nydelige bærbare PC-en til et spillmonster
som er i stand til å takle de mest krevende AAA-titlene. Bare koble til og dominer.
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Frigjør spilleren i deg

OMEN Accelerator er utstyrt med en
av industriens nyeste GPU-er, som
hever den bærbare PC-ens potensial
for spill til samme nivå som en
stasjonær PC.
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Én port. Episk ytelse.

Kraftig Thunderbolt™ 3-sertifisert
USB-C™ tilkobling leverer spillkrefter
og lader den bærbare PC-en fra én
port. Og med plass til en harddisk
eller SDD kommer ikke spillene til å ta
opp verdifull lagringsplass på den
bærbare PC-en.2

Ubegrenset oppgradering

Hold spilleytelsen på topp uten å
måtte kjøpe ny PC. En stor dør gir
sømløs tilgang til grafikkortsporet,
stasjonsbrønnen på 2,5" og den
utskiftbare strømforsyningen.

Kompatibel med Windows®-baserte PC-er med Thunderbolt™ 3-port. 2 USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum.
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Spesifikasjoner
Strøm
500 W AC innebygd strømforsyning
_

Tilkobling

Nettverksgrensesnitt
Integrert 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Porter
Tilbake: 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 USB 3.0; 1 RJ-45

Design

Produktfarge
Kullsvart
_
_

Tilleggsinformasjon

Artikkelnummer
P/N: 1QY56EA #UUW
UPC/EAN code: 191628627875
Vekt
5,5 kg; Pakket: 7,8 kg
Mål
40 x 20 x 20 cm; Pakket: 49,4 x 35,4 x 38 cm
Garanti
1 års begrenset garanti på deler og arbeid, og hente- og returtjeneste; Du kan utvide
garantidekningen for produktet for å komme opp i 3 år totalt; du finner mer
informasjon under "Tilleggsutstyr og tilbehør" på produktsidene på hp.com.
Egenskaper
Ett indre grafikk PCIe-spor tilgjengelig; 29 cm maksimum grafikkortlengde

Grantiservicer*
3 års henting
og retur
UC994E
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