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מחשב שולחני עוצמתי ביותר שתוכנן עבור חובבי משחקים.
המעבר משחקן ממוצע לאגדת משחקים
דורש עוצמה שאינה מצריכה חיזוקים.
המחשב השולחני  OMENמצויד בעיצוב
מתקדם ,בחומרה המתקדמת ביותר בתעשייה
וביכולת שדרוג קלה שמאפשרים לנצח
במשחקי ה AAA-החדשים ביותר ,ומעניקים
לך את הביצועים ברמה הגבוהה ביותר
שהתחרות דורשת.

מצויד למשחק הקצה

התמקדות במטרה דורשת כוח ונחישות .זו הסיבה לכך שהמחשב השולחני  OMENיכול להפעיל כרטיסי גרפיקה כפולים
מתקדמים של ® NVIDIAאו  AMDואת מעבד ® Intelהמתקדם ביותר 1ומאפשר האצת שעון פנימי 2כך שהיריבים שלך יצטרכו
לברוא מחדש את הדמויות שלהם.
שמור על קרירות במצבי לחץ

פתחי אוורור לכל אורך הקצה ,שני מאווררים של  120מ"מ וקירור נוזלי מבטיחים שכאשר תהיה עסוק בירי במשחק ,שולחן
העבודה שלך לא יותך מרוב חום .הוסף לזה עיצוב דמוי מכונה וידית נשיאה מוכנה בכל רגע ,וליריבים שלך אין סיכוי.
מתקדם יחד איתך

טיפוס במעלה טבלאות הניקוד דורש מחשב שיטפס יחד איתך .המחשב השולחני  OMENמצויד עבור יכולת שדרוג פשוטה
עם דלת ללא צורך בכלים לגישה ותחזוקה מהירות ,ומפרצי כונן קשיח של עד  3.5אינץ' )בדגמים נבחרים(.
כולל:

● .Do great things confidently with the familiar feel of Windows - only better

● .Stay connected to Wi-Fi and to Bluetooth® accessories with wireless technology
● .Watch and write DVDs using the integrated optical drive

] Multi-Core [1מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי
החומרה והתוכנה .המספור אינו מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון 2 .מעבדי ™ Intel® Coreלא נעולים )סדרה  (Kומעבדי  AMD Ryzenלא נעולים ביחידות  SKUנבחרות בלבד .שינוי תדירות של השעון ו/או המתח עלול) :א( להפחית את יציבות
המערכת ולקצר את מחזור החיים של המערכת ,המעבד ורכיבי המערכת האחרים; )ב( לגרום לכשל במעבד וברכיבי מערכת אחרים; )ג( לגרום לירידה בביצועי המערכת; )ד( לגרום לעליית חום נוספת או לנזק אחר; )ה( להשפיע על שלמות נתוני המערכת,HP .
 Intelו AMD-לא בדקו את פעולת המעבד מעבר למפרטים שלו ואינן ערבות לה Intel ,HP .ו AMD-לא בדקו את פעולת רכיבי המערכת האחרים מעבר למפרטים שלהם בתקן התעשייה ,ואינן ערבות לה Intel ,HP .ו AMD-אינן נושאות באחריות לכך שהמעבד
ורכיבי המערכת האחרים  -גם אם נעשה בהם שימוש עם תדירויות שעון ו/או מתח ששונו  -יתאימו למטרה מסוימת.
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מערכת הפעלה

Windows 10 Home 64

ערכת שבבים

Intel® Z370

אחסון

 SATAשל  7,200 ,2 TBסל"ד; כונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSDבנפח  ;512 GBצורב DVD
Dropbox1

מעבד

זיכרון

תצוגה

ממשק רשת

קישוריות אלחוט
וידיאו
קול

מעבד ) Intel® Core™ i7-8700Kתדר בסיס של  ,3.7 GHzעד  4.7 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  6 ,12 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד  Intel® Core™ i7מדור 8
זיכרון  DDR4-2400 SDRAMבנפח  ;(8 GB x 4) 32 GBמספר חריצים כולל 4 :רכיבי DIMM

מסכי  LCDלרכישה בנפרד .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת .www.hp.com/eur/home-monitors
רשת  10/100/1000 Gigabit Ethernet LANמשולבת

 (1x1) 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.2 M.2-משולב

משולב :כרטיס גרפי Intel® UHD Graphics 630
בדיד) NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti :זיכרון  GDDR5Xייעודי של  ,(11 GBמופעל באמצעות ארכיטקטורת ™ ,NVIDIA® Pascalיציאת  DVIשל קישור כפול; יציאת
 HDMI; 3יציאות ™DisplayPort
שמע ™DTS Studio Sound™; DTS Headphone:X

אביזרים כלולים

מקלדת  USBבשחור; עכבר אופטי USB

יציאות

 2יציאות  2 ;USB 3.0יציאות  USB 3.0מסוג ™ ;Type-Cשקע מיקרופון; שקע אחד לאוזניות;  2יציאות  ;2 M.2 ;PCIe x16קורא כרטיסי מדיה  ;HP 3-in-1מפרצים
לכוננים חיצוניים :שתי יציאות פנויות; מפרצים לכוננים פנימיים :יציאה אחת בשימוש; יציאה אחת פנויה

מאפיינים

חשמל

פתרון קירור נוזלי עבור המעבד

ספק מתח  500ואט AC

יישומי HP

 ;OMEN Command Centerמתג HP Audio; HP JumpStart

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™ 2

תוכנה

מידע נוסף
משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 ;Netflixגרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של Microsoft® Office 365
P/N: 3QX10EA #ABT
קוד UPC/EAN: 192545634076
 17.6ק"ג; ארוז 19.2 :ק"ג

 41.72 x 19.2 x 44.21ס"מ; ארוז 57.9 x 29.6 x 55.5 :ס"מ
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת ל -3שנים על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה;.

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך  12חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeשל 12
חודשים תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .של  12חודשים ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים מומלצים*

* לא כלול.
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