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OMEN by HP Accelerator GA1-1000nc
Vyzlečte si sako. Oblečte si výstroj.
Prejdite od bežného ťažného koňa k hernej legende bez toho, aby ste menili počítač. Do akcelerátora OMEN sa ľahko
zmestia najnovšie grafické karty a riešenia pre ukladanie dát v tomto odvetví. Vďaka tomu dokáže premeniť váš
obľúbený elegantný a úchvatný prenosný počítač na herné monštrum, ktoré zvládne aj tie najnáročnejšie „áčkové“
tituly. Stačí zapojiť, hrať a dominovať.
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Objavte v sebe hráča

Akcelerátor OMEN je vybavený
jedným z najnovších grafických
procesorov v tomto odvetví a zvyšuje
herný potenciál prenosného počítača
na úroveň stolného počítača.
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Jeden port. Impozantný výkon.

Výkonné pripojenie USB-C™ s
certifikáciou Thunderbolt™ 3
poskytuje herný výkon a nabíja
prenosný počítač z jediného portu.
Vďaka miestu pre HDD alebo SSD
nebudú hry uberať z cenného
úložného priestoru prenosného
počítača.2

Neprekonateľné možnosti inovácií

Zachovajte špičkový herný výkon bez
kúpy nového počítača. Veľké dvierka
umožňujú bezproblémový prístup k
zásuvke na grafickú kartu, 2,5" pozícii
pre disk a vymeniteľnému
napájaciemu zdroju.

Kompatibilný s počítačmi so systémom Windows® a portom Thunderbolt™ 3. 2 USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.
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Špecifikácie
Napájanie
500 W zdroj napájania
_

Konektivita

Sieťové rozhranie
Integrovaná sieťová karta Ethernet LAN 10/100/1000
Porty
Späť: 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 USB 3.0; 1 RJ-45
Interné šachty na mechaniky: Jeden dostupný 2,5"

Dizajn

Farba produktu
Čierna
_
_

Ďalšie informácie

Katalógové číslo
P/N: 2BZ92EA #BCM
Kód UPC/EAN: 191628988310
Hmotnosť
5,5 kg; Balené: 7,8 kg
Rozmery
40 x 20 x 20 cm; Balené: 49,4 x 35,4 x 38 cm
Záruka
2-ročná obmedzená záruka na súčiastky, prácu a servis s možnosťou vyzdvihnutia a
vrátenia; Záruku na produkt môžete rozšíriť celkovo až na 3 roky; ďalšie informácie
získate od predajcu spoločnosti HP.
Funkcie
K dispozícii jedna zásuvka PCIe pre internú grafiku; Maximálna dĺžka grafickej karty 29
cm

Služby v rámci záruky*
3 roky,
vyzdvihnutie a
vrátenie
UM918E
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