Datasheet

OMEN by HP Accelerator GA1-1010nd
Pak uit. Harnas aan.
Werk je op van werkpaard tot gamelegende zonder van machine te wisselen. De OMEN Accelerator accepteert de
nieuwste grafische kaarten en opslagoplossingen en maakt van je strakke, fraaie laptop een game-machine die zelfs de
heftigste AAA-titels aankan. Gewoon aansluiten, spelen en winnen.
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Maak de gamer in je los

OMEN Accelerator met een van de
nieuwste GPU's geeft je laptop de
gamepower van een desktop-pc.
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Eén poort. Uitzonderlijke
prestaties.

Krachtige Thunderbolt™
3-gecertificeerde
USB-C™-connectiviteit biedt
gamepower en laadt je notebook op
via één poort. Bij benutting van de
ruimte voor een harde schijf of SDD
nemen je games geen kostbare
ruimte op je laptop meer in beslag.2

Eindeloze upgrademogelijkheden

Houd je gameprestaties op topniveau
zonder een nieuwe pc te kopen. Een
grote klep geeft je toegang tot het
videokaartslot, de 2,5-inch
schijfpositie en de vervangbare
voeding.

Compatibel met Windows®-pc's met een Thunderbolt™ 3-poort. 2 USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
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Specificaties
Voeding
500-watt netvoedingsmodule
_

Interfacemogelijkheden

Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Poorten
Achter: 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 USB 3.0; 1 RJ-45
Interne schijfposities: Eén 2,5-inch vrij

Ontwerp

Productkleur
Gitzwart
_
_

Extra informatie

Bestelnr.
P/N: 1QZ13EA #ABH
UPC/EAN code: 191628916412
Gewicht
5,5 kg; In verpakking: 7,8 kg
Afmetingen
40 x 20 x 20 cm; In verpakking: 49,4 x 35,4 x 38 cm
Garantie
2 jaar onderdelen, arbeid en haal- en brengservice; De garantie van het product kan
worden verlengd tot totaal 3 jaar; voor meer informatie:
www.hp.nl/garantie-uitbreiding
Kenmerken OR functies
Eén vrij intern grafisch PCIe-slot; Maximale lengte grafische kaart: 29 cm

Garantieservices*
3 jaar haal- en
brengservice
UC994E
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