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Takımı çıkarın. Zırhı giyin.
Bilgisayar değiştirmeden günlük iş makinesinden oyun efsanesine geçin yapın. Endüstrinin en yeni grafik kartları ve
depolama çözümlerini kolayca ekleyebileceğiniz OMEN Accelerator, sevdiğiniz şık, çarpıcı dizüstü bilgisayarınızı en zorlu
AAA unvanlarını kazanmanızı sağlayabilecek bir oyun canavarına dönüştürür. Fişe takın, oynayın ve hükmedin.
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İçinizdeki oyuncuyu serbest bırakın
Endüstrinin en yeni GPU'larından
biriyle donatılan OMEN Accelerator,
dizüstü bilgisayarınızın oyun
potansiyeline masaüstü düzeyinde
güç katar.
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Tek bağlantı noktası. Epik
performans.

Güçlü Thunderbolt™ 3 sertifikalı
USB-C™ bağlantı, oyun gücü sağlar ve
dizüstü bilgisayarınızı tek bir bağlantı
noktasından şarj eder. Ve sabit
sürücü veya SDD için yer sayesinde
oyunlarınız dizüstü bilgisayarınızda
değerli depolama alanını tüketmez.2

Doyumsuz yükseltilebilirlik

Yeni bir bilgisayar almadan oyun
performansınızı zirvede tutun. Büyük
kapak grafik kartı yuvası, 2,5" sürücü
bölmesi ve değiştirilebilir güç
kaynağına sorunsuz erişim sağlar.

Thunderbolt™ 3 bağlantı noktalı ile Windows tabanlı bilgisayarlarla uyumludur. 2 USB Type-C™ ve USB-C™ USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır.
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Özellikler
Güç
500 W AC güç kaynağı
_

Bağlanabilirlik

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Bağlantı Noktaları
Geri: 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 USB 3.0; 1 RJ-45
Dahili sürücü bölmeleri: Bir 2,5" kullanılabilir

Tasarım
Ürün rengi
Siyah
_
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 2MP91EA #AB8
UPC/EAN kodu: 192018001619
Ağırlık
5,5 kg; Paketli: 7,8 kg
Boyutlar
40 x 20 x 20 cm; Paketli: 49,4 x 35,4 x 38 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.
Özellikler
Bir adet dahili grafik PCIe yuvası mevcuttur; 29 cm maksimum grafik kartı uzunluğu

Garanti hizmetleri*
3 yıllık bayiye
iade
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