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Güçlü. Taşınabilir. Seni hiçbir şey durduramaz.
Gideceğin yerlerde ve oynayacağın oyunlarda gücünü göster. OMEN by HP 15 Dizüstü Bilgisayar ile performanstan ödün
vermeden her yerde en iyi oyun deneyimini yaşayabilirsin. Masaüstü sınıfı grafik kartı performansı, tam bir sürükleyicilik
ve kolay yükseltilebilirlik sağlamak üzere tasarlanmış, az yer kaplayan taşınabilir bilgisayarla sürekli hareket halinde ol
ve becerilerini geliştir.

Seni ileri taşımaya yönelik güçlü
tasarım

Max-Q tasarımlı NVIDIA® GeForce®
GTX 1070 grafik kartı, 8'inci nesil
Intel® Core™ işlemci ve geliştirilmiş
termal çözüm gibi özelliklerle
becerilerini her yerde gösterme
gücüne sahipsin.

En küçük ayrıntıları bile gözden
kaçırma

60 Hz ya da 144 Hz yenileme
hızında2 4K1 veya FHD1 ekran ve belirli
modellerde NVIDIA® G-SYNC™ ile3
seni çepeçevre saran dar çerçeveli
ekranda kendini kaybedeceksin. 26
tuş rollover özellikli bölümlere
ayrılmış arkadan aydınlatmalı klavye,
oyun reflekslerini hızlandırmak üzere
stratejik şekilde tasarlandı.

Yükselt. Genişlet. Dönüştür.

HDD, SSD ve RAM'e tek panelden
erişim ile OMEN 15 Dizüstü Bilgisayar,
kolay yükseltme ve bakım için
hazırlandı. Ayrıca favori aksesuarlarını
ve harici ekranları bağlamak için çok
sayıdaki bağlantı noktası
seçeneklerinden faydalan.

Tam 4K görüntü için 4K içerik gerekir. Full HD (FHD) görüntü için FHD içerik gerekir. 2 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha
yüksek veya düşük olabilir. 3 Mevcut özellikler için www.hp.com adresine bakın.
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Özellikler
8'inci Nesil Intel® Core™ işlemci
Olağanüstü bilgisayar deneyimi sağlayan sorunsuz sistem yanıtı ve hızlı
yükleme süreleriyle performansı yükseltin. Çarpıcı 4K'ya kadar çözünürlük
desteğiyle birinci sınıf içerik akışı yapın veya kendi içeriklerinizi oluşturun.4
_
_
_
_
_

Son derece zengin bir ses deneyimi
HP Çift Hoparlör, HP Audio Boost ve Bang & Olufsen uzmanları tarafından
sunulan özel ayarlamayla, eğlence hissedebileceğiniz sesle hayat buluyor.
Bilgisayardan gelen kusursuz sesle tüm duyularınızı harekete geçirin.
DTS Headphone: X teknolojisi
Tüm kulaklıklardan gerçek, mekansal olarak doğru 3D ses sağlayan bu
teknoloji oyun, film ve müziklerinize derinlik ve sürükleyicilik kazandırarak
en iyi eğlence deneyimine olanak sağlar.18
Tek erişim paneli
Dizüstü bilgisayarın altındaki geniş, tek bir panelle bilgisayarınızın içine hızla
erişin. Sadece birkaç vidayla sabitlendiğinden yükseltme veya bakım için
kolayca çıkarılabilir.

_

USB 3.0 konektörü
Dünyanın en popüler USB bağlantısı ile mevcut USB aygıtlarınızı kolayca
bağlayabilir ve USB 2.0'dan on kat daha yüksek veri aktarımı hızlarının
keyfini çıkarabilirsiniz.
_

Mini DisplayPort
Taşınabilir aygıtlarınızın çoğunda güçlü DisplayPort bağlantısının
avantajlarına sahip olun. Sesleri ve 4K videoları göz alıcı kalitede iletin.19
_

Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı,
uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. 4K görüntü için 4K içerik gerekir. Sistem yükleme ve yanıt
süresi ürün yapılandırmanıza göre değişir.
18
Kişisel stereo donanımıyla uzun süre en yüksek seste dinlemek kullanıcının işitme duyusuna zarar verebilir. İşitme duyusunun zarar görme riskini azaltmak için, ses düzeyini ve en yüksek seste dinleme süresini azaltın.
19
En fazla 4K video ve ses iletebilir.
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Özellikler
Performans

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 64
İşlemci
Intel® Core™ i7-8750H (2,2 GHz taban frekans, Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,1
GHz'ye kadar, 9 MB önbellek, 6 çekirdekli)6,7
İşlemci ailesi: 8'nci Nesil Intel® Core™ i7 işlemci
Yonga kümesi
Intel® HM370
Bellek
16 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 16 GB)
Kullanıcı tarafından erişilebilir 2 bellek yuvası; 2666 MT/s hıza varan aktarım hızları.
Bilgi Depolama
2 TB 5400 rpm SATA
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1
Grafik
Bağımsız NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (6 GB GDDR5 ayrılmış)
Ses
Bang & Olufsen, çift hoparlör, HP Audio Boost, DTS Headphone:X™ desteği
Ekran
39,6 cm (15,6 inç) diyagonal FHD 144 Hz IPS yansıma önleyici mikro kenarlı WLED
arkadan aydınlatmalı (1920 x 1080)
Güç
200 W AC güç adaptörü
Pil Tipi
4 hücreli, 70 Wh Lityum iyon
Hızlı pil şarj etmeyi destekler: 45 dakikada yaklaşık %505
Hedef pil ömrü
3

Video yürütme için maksimum pil ömrü
4 saat 45 dakikaya kadar3
_

Bağlantı

Ağ arabirimi
Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN
Kablosuz bağlantı
Intel® Kablosuz-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 5 Birleşimi
(Miracast uyumlu; MU-MIMO destekli)
Bağlantı Noktaları
1 Thunderbolt™ 3 (En fazla 40 Gb/sn veri aktarım hızı, DP1.2, HP Uyku ve Şarj Etme); 3
USB 3.1 Gen 1 (1 HP Uyku ve Şarj Etme); 1 Mini DisplayPort™; 1 HDMI; 1 RJ-45; 1
birleşik kulaklık/mikrofon; 1 mikrofon girişi
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu
Web kamerası
Tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP Wide Vision HD Kamera

Tasarım

Ürün rengi
Soluk siyah; Karbon fiber kapak desenli, zımparalanmış ince klavye çerçevesi yüzeyi
_

Yazılım

HP uygulamaları
OMEN Komuta Merkezi; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart
Yazılım
Netflix; Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
Servis ve Destek
McAfee LiveSafe™ 2
_

Ek bilgiler

Parça Numarası
P/N: 4MM26EA #AB8
UPC/EAN kodu: 192545985246
Enerji verimliliği uygunluğu
ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver kayıtlı
Ağırlık
2,52 kg
Boyutlar
36 x 26,3 x 2,5 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.
Klavye
Sayısal tuş takımlı tam boyutlu 4 bölgeli arkadan aydınlatmalı klavye ve NKRO
Çoklu dokunma hareketlerini destekleme özellikli Touchpad
Özellikler
NVIDIA G-SYNC™ teknolojisi
Güvenlik Yönetimi
Kensington MiniSaver™ güvenlik kilidi desteği
Algılayıcılar
Hız ölçer

Önerilen aksesuarlar*

Garanti hizmetleri*

* Dahil değildir.
OMEN by HP Fare
600
1KF75AA

OMEN by HP
Kulaklık 800
1KF76AA

HP 17,3 inç OMEN
Oyuncu Sırt
Çantası
K5Q03AA

3 yıllık bayiye iade
UK190E

1 Kayıt tarihinden itibaren bir yıl boyunca 25 GB'lık ücretsiz çevrimiçi depolama alanı. İptal koşulları da dahil olmak üzere tüm ayrıntılar ve kullanım şartları hakkında bilgi edinmek için www.dropbox.com web sitesini ziyaret edin. İnternet hizmeti gereklidir ve ürüne dahil değildir.2 McAfee LiveSafe

12 aylık ücretsiz deneme teklifi (Internet erişimi gereklidir. İlk 12 aylık dahildir. Sonraki canlı güncellemeler için abonelik gereklidir.)3 Tahmini Windows 10 pil ömrü, Windows 10 / MobileMark® 2014 değerlendirmesine dayanır. Pil ömrü ürüne, modele, yapılandırmaya, yüklenen uygulamalara,

özelliklere, kullanıma, kablosuz ağ işlevlerine ve güç yönetimi ayarlarına göre farklılık gösterir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir durumdur. Daha fazla bilgi için bkz. www.bapco.com.5 Sistem kapalıyken ("kapat" komutu kullanılarak) pilinizi 45
dakika içinde %50 oranında şarj eder. Dizüstü bilgisayarla birlikte sunulan HP adaptörle kullanılması önerilir, daha düşük kapasiteli bir pil şarj aletiyle kullanılması tavsiye edilmez. Şarj düzeyi %50'ye ulaştıktan sonra, şarj etme hızı normale dönecektir. Şarj süresi, sistem toleransı nedeniyle
+/-%10 oranında değişiklik gösterebilir. Belirli HP ENVY, HP OMEN ve HP Pavilion modellerinde sunulmaktadır. Ürün özelliklerinin tam listesi için http://store.hp.com adresine bakın.6 Çok çekirdek teknolojisi, belirli yazılım ürünlerinin performansını artırmak için tasarlanmıştır. Bu teknolojinin
kullanımından bazı müşteriler veya yazılım uygulamaları yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansı, uygulama iş yükünün yanı sıra donanım ve yazılım yapılandırmanıza göre değişiklik gösterir. Intel'in numaralandırma yöntemi yüksek performans ölçütü değildir. Intel, Pentium, Intel Core,
Celeron, Intel logosu ve Intel Inside logosu Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır.7 Intel® Turbo Boost performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.intel.com/technology/turboboost/
adresine bakın.
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