
גיליון נתונים

OMEN 25L Desktop - GT12-0001nj

בעתיד, אתה תודה לעצמך

זו אהבה ממבט ראשון עבור כל שחקן. המחשב השולחני OMEN 25L כולל גם מראה יפהפה וגם יכולות חזקות. הודות למעבד החזק ולכרטיס
הגרפי, תוכל לשחק מהרגע הראשון. ומכיוון שהמחשב קל לשדרוג וכולל את OMEN Command Center, הוא נוצר לעבודה לטווח ארוך.

עכשיו לא תוכל להאשים את המחשב
OMEN כישורים הם רק חלק מהמשחק. עם המחשב השולחני

25L, לא יהיו לך עוד תירוצים אם תפסיד. המעבד החזק
והכרטיס הגרפי יקחו אותך רחוק. בנוסף, המחשב בנוי עם

עיצוב תרמי משופר ורגליים מוגבהות למניעת התחממות, כדי
שאתה תוכל להתמקד בניצחון.

הוא שלך – עשה מה שאתה רוצה
ברצינות. עשה מה שאתה רוצה. קל לשדרג את המחשב. בנוסף,
הודות לרשימה ההולכת וגדלה של מאפייני ההתאמה האישית

והמיטוב של OMEN Command Center, תוכל להגדיר אותו
כך שיתאים לך בדיוק.

האמת, המראה החיצוני כן חשוב
יש אנשים שאומרים שהמראה החיצוני לא חשוב. אבל בוא

נודה על האמת – הוא חשוב מאוד. עם לוחות מזכוכית קשיחה,
גוף עם מרקם קדמי מוברש ושליטה מלאה ב-RGB, יצרנו את

המחשב הזה עבור אנשים שנהנים מהדברים הטובים בחיים –
כמו קניית כובעים וירטואליים רק כדי להתגאות בפני החברים.
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כולל

 Windows 10
התחושה המוכרת של Windows  מאפשרת לך לעשות מעשים גדולים בבטחה, טוב יותר

מאי פעם.

NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti כרטיס גרפי
. 11 GB של DDR6 וזיכרון CUDA 4 מהירים כברק עם 4352 ליבותK בוא ליהנות ממשחקי
טכנולוגיית מעקב קרניים פורצת דרך מביאה את הנאמנות למציאות במשחק לרמה הבאה.

מעבד  ™Intel® Core  דור עשירי
ביצועים ופרודוקטיביות ללא פשרות הן בחיבור לחשמל והן בדרכים. בוא ליהנות ממשחקים

ממכרים ומהזרמה איכותית עם רזולוציה מדהימה של עד 4K בכל מקום שאליו תלך.

McAfee® LiveSafe™ 
McAfee® כלול. שירות McAfee® LiveSafe™  מנוי חינם ל-12 חודשים לשירות

 ™LiveSafe מעשיר את החיים הדיגיטליים שלך על ידי הגנה על הנתונים, הזהות וכל
ההתקנים שלך כדי שתוכל להתחבר בביטחון.

כונן Solid-State Drive של  1 טרהבייט
ללא החלקים הנעים של כוננים קשיחים סטנדרטיים, כונני Solid-state הם יעילים,

מהימנים ומהירים יותר. בצע אתחול תוך שניות, העבר קבצים מבלי להמתין שעות וזכה
לחוויה נמרצת יותר בכל פעם שתשתמש במחשב האישי שלך.

Ethernet יציאת
אם החיבור האלחוטי שלך לא יציב, תוכל במהירות לחבר את כבל ה-Ethernet כדי לקבל

חוויית אינטרנט חלקה וקווית, העוקפת כל בעיה אלחוטית.

הצג לראווה את החומרה שלך
לוח צדדי מזכוכית מוקשחת מאפשר לראות את הרכיבים הפנימיים של המחשב עם

אפקטים של תאורת RGB. ציפוי מגן שקוף מסוג EMI מסייע להפחית את הסיכון להפרעה
חשמלית או מגנטית במכשירים אחרים.

קירור נוזלים
ניהול תרמי נוח מרחיק בשקט וביעילות את החום ממעבדים בעלי ביצועים גבוהים, ומסייע

בהגנה על רכיבים רגישים מפני עומס החום.

X™  טכנולוגיית :DTS אוזניות
על-ידי הפקת צליל תלת-ממדי אותנטי ומדויק באופן מרחבי דרך כל התקן של אוזניות,

טכנולוגיה זו מספקת למשחקים, סרטים ומוסיקה רמת עומק וחוויה מקיפה שמעניקה את
חוויית הבידור הטובה ביותר האפשרית.

פלט שמע היקפי של 5.1
עם כל היציאות הנחוצות לקבלת שמע היקפי אמיתי של 5.1, הענק לסרטים, לסדרות או

למוזיקה האהובים עליך איכות צליל מפורטת יותר וסוחפת יותר, על-ידי חיבור מערכת
רמקולים של שמע היקפי.

OMEN Command Center
OMEN Command Center מעניק לך שליטה על הגדרות מותאמות אישית לחוויית משחק

מדהימה. במספר קטן של לחיצות, באפשרותך להאיץ את שעון המעבד וה-RAM באופן
בטוח, להתאים אישית את תאורת המארז, ולייעל את הקישוריות עם הפונקציונליות של

Dual Force. Network Booster ו-

התאם אישית את תאורת ה-RGB של המחשב האישי
המחשב השולחני כולל תאורת LED של RGB במארז, ליצירת אפקטי תאורה מותאמים

אישית.
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מפרט
ביצועים

מערכת הפעלה
 Windows 10 Home 64

מעבד
Intel® תדר בסיס של 3.8 ג'יגה-הרץ , עד 5.1  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית) Intel® Core™ i7-10700K מעבד

Turbo Boost , מטמון של 16  מגהבייט L3 , 8 ליבות)
משפחת מעבדים: מעבד  Intel® Core™ i7  דור 10

ערכת שבבים
Intel® Z490 

זיכרון
זיכרון HyperX® DDR4-3200 XMP RGB SDRAM בנפח 32  ג'יגהבייט (  x 2  16 ג'יגהבייט); קצבי העברה של

עד 3200  מיליון העברות לשנייה.
DIMM מספר חריצים כולל: 4 רכיבי

אחסון
כונן PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD של 1  טרהבייט

כונן אופטי אינו כלול
Dropbox

גרפיקה
 ; (11  GB ייעודי של GDDR6 זיכרון) NVIDIA® GeForce RTX™ 2080Ti :בדיד

מופעל באמצעות ארכיטקטורת  ™NVIDIA Turing לכרטיסים גרפיים
שמע

DTS Headphone:X™ -שמע היקפי 5.1; תמיכה ב
תיאור תצוגה

www.hp.com/eur/home-monitors צגי תצוגה נמכרים בנפרד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת
חשמל

ספק מתח בעל יעילות פלטינום של 750 ואט

קישוריות
ממשק רשת

GbE LAN  10/100/1000  משולב
קישוריות אלחוט

 ®Realtek 802.11a/b/g/n/ac  Wi-Fi  (2x2) ו-Bluetooth® 5 משולב 
MU-MIMO-תמיכה ב ;Miracast תואם

יציאות
עליונה: 2 יציאות SuperSpeed USB Type-A בקצב איתות של 5Gbps; מיקרופון; יציאת אוזניות/מיקרופון

משולבת
SuperSpeed USB 10 יציאותGbps; 2 בקצב איתות של SuperSpeed USB Type-C®  אחורית: יציאת
5Gbps; 2 בקצב איתות של SuperSpeed USB Type-A 10 יציאותGbps; 2 בקצב איתות של Type-A

RJ-45 כניסת שמע; יציאת שמע; מיקרופון; יציאת ; USB 2.0 Type-A יציאות
מפרצים לכוננים פנימיים: שניים של 3.5 אינץ' זמינים

מחברי וידאו
(USB-C) קישור וירטואלי ; DisplayPort™  יציאות HDMI; 3 יציאת

חריצי הרחבה
M.2; 1 PCIe x16 3

עיצוב
צבע מוצר

מסגרת קדמית בשחור מוצלל, סמל כרום כהה ולוח צדדי מזכוכית

תוכנה
HP יישומי

HP Audio; HP Support Assistant; OMEN Command Center מתג
תוכנה

ExpressVPN ; Netix (גרסת ניסיון ל-30 יום ללא תשלום); LastPass Premium (גרסת ניסיון ל-30 יום
ללא תשלום) 

Microsoft 365 גרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של
שירות ותמיכה

McAfee LiveSafe ™ 

מידע נוסף
מספר חלק

 P/N: 1Y2H2EA #ABT
UPC/EAN: 195122612993 קוד

משקל
11.46 ק"ג;

ארוז: 14.62 ק"ג
ממדים

x 16.5  x  43.3  36.9 ס"מ;
ארוז: x 29.9  x  48  54.2 ס"מ

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

אביזרים כלולים
ערכת מקלדת ועכבר USB חוטיים בצבע שחור

מאפיינים
פתרון קירור נוזלי עבור המעבד

ניהול אבטחה
Kensington MicroSaver חריץ למנעול
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אביזרים מומלצים
* לא כלול.

HP של OMEN מקלדת
Sequencer
2VN99AA

HP של OMEN עכבר אלחוטי
Photon

6CL96AA

HP מבית OMEN אוזניות
Mindframe Prime

6MF35AA

הערות שוליים בנושא נקודות מכירה עיקריות

הערות שוליים להודעות לגבי מאפיינים

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.
.http://www.microsoft.com מתעדכן באופן אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת  Windows 10 

 דרוש תוכן 4K כדי להציג תמונות 4K מלאות.
Multi-Core [ 3] מיועד 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 האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה

והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או כללי מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר. נדרש שירות אינטרנט, אך הוא אינו כלול. דרוש תוכן 4K כדי להציג תמונות באיכות 4K מלאה. פלט הגרפיקה עשוי להיות מוגבל כתוצאה מהרזולוציה המרבית של
התצוגה

 שירות אינטרנט נדרש ואינו כלול. לאחר החודש ה-12 דרוש מינוי.
 גישה מרחוק מאובטחת מחייבת שימוש באישורי חשבון Game Stream שלך ואת הורדת האפליקציה OMEN Command Center מ-Microsoft Store. תואם למחשבים מבוססי Windows 10 בלבד. שירות אינטרנט דרוש ואינו כלול.

 גישה מרחוק מאובטחת מחייבת שימוש באישורי חשבון Game Stream שלך ואת הורדת האפליקציה OMEN Command Center מ-Microsoft Store. תואם למחשבים מבוססי Windows 10 בלבד. נדרש שירות אינטרנט, אך הוא אינו כלול.

הערות שוליים למפרטים טכניים

 משתמשים חדשים ב-Dropbox זכאים לקבל נפח של 25 ג'יגהבייט ב-Dropbox בחינם למשך 12 חודשים ממועד ההרשמה. לקבלת פרטים ותנאי שימוש מלאים, כולל מדיניות ביטולים, בקר באתר Dropbox בכתובת
https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. נדרש שירות אינטרנט, אך הוא אינו כלול.

 מנוי חינם לשנה אחת של שירות McAfee LiveSafe כלול. נדרשת גישה לאינטרנט, אך היא אינה כלולה. לאחר פקיעתה של תקופה זו יידרש מנוי.
Multi-Core [ 6] מיועד 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 האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה

והתוכנה. המספור, המיתוג ו/או כללי מתן השמות של Intel אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
.http://www.intel.com/technology/turboboost/  עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת Intel® Turbo Boost ביצועי 

.Wi-Fi 5 בעל תאימות לאחור עם מפרטי Wi-Fi 5 (802.11ac)  .נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת 
 חוזר ל-LastPass בסיסי לאחר 30 יום.

.Windows יש להפעיל תוך 180 ימים ממועד ההפעלה של 

©  .Copyright 2020 HP Development Company, L.P המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין
לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה. XMM , Iris , Pentium , Celeron , Optane , Core , Intel ו-Thunderbolt  הם סימנים מסחריים או סימנים

מסחריים רשומים של Intel Corporation או של חברות הבת שלה בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. Athlon , Ryzen , AMD ו-Radeon הם סימנים מסחריים של Bluetooth . Advanced Micro Devices, inc הוא סימן מסחרי השייך לבעליו, ונמצא
USB Implementers הם סימנים מסחריים של USB-C® -ו USB Type-C®  .בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים NVIDIA Corporation הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של GeForce-ו NVIDIA .במסגרת רישיון HP inc.  בשימוש על-ידי
 ™Forum. DisplayPort והסמל של  ™DisplayPort הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו ( ®VESA) בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים. McAfee ו-McAfee LiveSafe הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים

של McAfee LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות. Energy Star הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה. לא כל המאפיינים זמינים בכל
המהדורות או הגרסאות של Windows . ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה, מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן אוטומטי,

.http://www.microsoft.com ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת
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