Podatkovni list

OMEN by HP Accelerator
Svoj prenosnik spremenite v računalnik za igre
Brez zamenjave računalnika preklopite med delovnim računalnikom in igralsko legendo. OMEN Accelerator, ki omogoča
preprosto namestitev najnovejših grafičnih kartic in rešitev za shranjevanje, pretvori eleganten, osupljiv prenosni
računalnik, ki vam je tako všeč, v igralno pošast, dovolj močno tudi za najzahtevnejše igre AAA. Priključite napravo,
začnite igrati in zmagajte.
1

Oživite igralca v sebi

Ko je OMEN Accelerator opremljen z
najnovejšo grafično procesorsko
enoto, poveča igralni potencial
prenosnega računalnika.
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En priključek. Epska zmogljivost.

Zmogljiv priključek USB-C™ s
potrdilom Thunderbolt™ 3 zagotavlja
zmogljivost za igre in polnjenje
prenosnega računalnika prek enih
vrat. Ker je na voljo dovolj prostora za
trde diske ali diske SDD, igre ne bodo
porabile dragocenega pomnilnika
prenosnega računalnika.2

Brezmejne možnosti nadgraditve

Poskrbite za vrhunsko delovanje iger,
ne da bi kupili nov računalnik. Velika
odprtina omogoča preprost dostop
do reže za grafično kartico,
2,5-palčnega ležišča za pogon in
zamenljivega napajalnika.

Zagotovljena združljivost z računalniki z operacijskim sistemom Windows® s priključkom Thunderbolt™ 3. 2 USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum.
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Tehnični podatki
Napajanje
500-vatni napajalnik za izmenični tok
_

Povezovanje

Omrežni vmesnik
Vgrajen vmesnik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Vrata
Zadaj: 1 priključek USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 priključki USB 3.0; 1
priključek RJ-45
Notranja ležišča za pogone: En razpoložljiv 2,5-palčni

_
_

Dodatne informacije

Št. dela
Št. dela: 2CA59EA #BED
Koda UPC/EAN: 192018744417
Teža
5,5 kg; Pakirano: 7,8 kg
Mere
40 x 20 x 20 cm; Pakirano: 49,4 x 35,4 x 38 cm
Garancija
1-letna omejena na dele, delo ter storitev prevzema in vrnitve; Garancijo izdelka lahko
podaljšate do obdobja skupno treh let; za več informacij se obrnite na prodajalca HP
Funkcije
Na voljo je ena reža za notranjo grafično kartico PCIe; največja dolžina grafične kartice
je 29 cm

Garancijske storitve*
3-letni
prevzem in
vračilo
UC994E
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