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Öltöny helyett húzzon páncélt!
Munkaidőben irodai alkalmazott, szabadidejében játékoslegenda – ugyanazzal a géppel. Az iparág legújabb grafikus
kártyáival és tárolómegoldásaival is könnyen bővíthető OMEN gyorsító kedvenc vékony és elegáns laptopját a
legnagyobb teljesítményigényű AAA kategóriás játékok futtatására képes szörnyeteggé alakítja. Csatlakoztassa,
játsszon és nyerjen.
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Engedje szabadjára az Önben rejlő
játékost
Az iparág egyik legújabb GPU-jával
felszerelt OMEN gyorsító az asztali
gépek szintjére növeli laptopja
játékteljesítményét.

1Kompatibilis

Egyetlen port. Lenyűgöző
teljesítmény.

A nagy teljesítményű, Thunderbolt™
3-tanúsítvánnyal rendelkező USB-C™
csatlakozási lehetőség révén
egyetlen port biztosítja a kiváló
játékteljesítményt és a noteszgép
töltését. Emellett a merevlemezvagy SDD meghajtóhelynek
köszönhetően a játékok nem
foglalnak értékes tárhelyet a
laptopon.2

Végtelen bővítési lehetőségek

Folyamatosan magas szinten
tarthatja játékteljesítményét anélkül,
hogy új számítógépet kellene vennie.
A nagyméretű ajtó könnyű
hozzáférést biztosít a
grafikuskártya-nyíláshoz, a 2,5
hüvelykes meghajtórekeszhez és a
cserélhető tápegységhez.

a Thunderbolt™ 3-porttal rendelkező Windows®-alapú számítógépekkel. 2Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye.
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Műszaki jellemzők
Áramellátás
500 W-os váltóáramú tápegység
_

Csatlakoztathatóság

Hálózati csatoló
Integrált 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN
Portok
Hátul: 1 USB 3.1 Type-C™ (Thunderbolt™ 3); 4 USB 3.0; 1 RJ-45
Belső meghajtórekeszek: Egy 2,5 hüvelykes elérhető

Kialakítás
Termékszín
Koromfekete
_
_

További információ

Cikkszám
Termékszám: 2MQ02EA #AKC
UPC/EAN-kód: 191628885350
Súly
5,5 kg; Csomagolva: 7,8 kg
Méretek
40 x 20 x 20 cm; Csomagolva: 49,4 x 35,4 x 38 cm
Jótállás
1 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartoznak az alkatrészek, a munkavégzés,
illetve az el- és visszaszállítás; A termékre vonatkozó garancia összesen akár 3 évre is
meghosszabbítható; további információért forduljon HP-viszonteladójához.
Jellemzők
Egy belső grafikai PCIe bővítőhely; Maximum 29 cm hosszú grafikus kártya

Jótállási szolgáltatások*
3 éves el- és
visszaszállítás
UC994E
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