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מלוטש. רב-עוצמה. קל לשדרוג.

אל תתן לשום דבר להפריע לך להיות במיטבך במשחק. עם הרכיבים המתקדמים ביותר בתעשייה, יכולת שדרוג תואמת ל-micro-ATX ועיצוב
הניתן להתאמה אישית, OMEN Obelisk מספק ביצועים שישיגו שיאים חדשים.

צא בהצהרה עוצמתיתצא בהצהרה עוצמתית
מוזמן להתנסות במשחק עוצמתי וזורם עם

NVIDIA® GeForce® כרטיס גרפי של עד
RTX 2080 ואפשרויות המעבדים

המתקדמים ביותר. ועם שטח המיועד למוצר
, תהיה לך עוצמה גם נלווה לקירור נוזלי

בשלבי השיא של כל משחק.

הפוך את זה לאישיהפוך את זה לאישי
יחד את עצמך מהמתחרים עם מארז מלוטש

הכולל תאורת RGB הניתנת להתאמה
אישית. לוח צדדי שקוף ותאורת RGB פנימית
(בדגמים נבחרים) מפגינים את העוצמה שלך.

הפוך אותו לבלתי מנוצחהפוך אותו לבלתי מנוצח
היכנס למשחק במהירות ושדרג באופן הרצוי

עם עיצוב ללא צורך בכלים וציות לתקני
micro-ATX. ועם תמיכה עבור עד שלושה

התקני אחסון, השטח לא יהווה בעיה.

חוויית המשחק הפכה לטובה יותרחוויית המשחק הפכה לטובה יותר
שפר את חוויית המשחק שלך עם תוכנת

OMEN Command Center כלולה -
OMEN Game המאפשרת משחק מרחוק דרך
RGB התאמה אישית עבור תאורת ,  Stream

ותעדוף של תעבורת רשת המשחקים.

 קירור נוזלי נמכר בנפרד ואינו כלול.
 יש להפעיל חשבון Game Stream במחשב OMEN ולהוריד את האפליקציה OMEN Command Center מ-Microsoft Store אל מחשבי Windows 10 אחרים בעלי דרישות המינימום שלהלן: מערכת הפעלה: Windows 10  (Fall Creators Update ואילך),
of10 של  4 ג'יגהבייט. נדרשת מהירות העלאה והורדה מינימלית של DDR3 :ואילך עם מנהלי התקן הגרפיקה המתקדמים ביותר, זיכרון AMD® 2000 סדרה / NVIDIA® 8000 סדרה / GPU: Intel® HD 4000 ,(דור חמישי ואילך) Intel® CoreTM i5  מעבד :CPU

.5GHz בקצב Mb/s
 דרושות נקודת גישה אלחוטית וגישה לאינטרנט. הזמינות של נקודות גישה אלחוטית ציבוריות הינה מוגבלת.
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כוללכולל

האזנה באמצעות ציוד סטריאו אישי בעוצמת קול מלאה במשך זמן ארוך עלולה לפגוע בשמיעת המשתמש. כדי להפחיד את הסיכון לפגיעה בשמיעה, החלש את עוצמת הקול וצמצם את כמות זמן ההאזנה בעוצמת קול מלאה.
Secure remote access requires using your Game Stream account credentials and downloading the OMEN Command Center app from the Microsoft Store. Compatible with Windows 10 PCs only. Internet service required 

.and not included
 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 כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. Windows 10 מתעדכן באופן

. http://www.microsoft.com בקר בכתובת .(ISP) אוטומטי. מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד. ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט
Multi-Core [ 5] 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 האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה

והתוכנה. המספור של Intel אינו מדד לביצועים גבוהים יותר. נדרש תוכן 4K כדי להציג תמונות 4K מלאות. זמן הטעינה ויכולת התגובה של המערכת תלויים בתצורת המוצר.

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

מאי פעם.

מעבד מעבד   ™Intel® Core™  Intel® Core  מדור שמיני  מדור שמיני
שדרג את הביצועים עם יכולת תגובה מהירה של המערכת וזמני טעינה מהירים לקבלת
חוויית מחשב יוצאת מן הכלל. עם תמיכה ברזולוציות מרהיבות של עד 4K, הזרם תוכן

מתקדם או אפילו צור תוכן משלך.

DDR4 RAMDDR4 RAM אפשרויות אפשרויות
DDR4 - שתוכנן לפעול ביעילות רבה יותר ובאופן מהימן יותר במהירויות גבוהות יותר -
הוא העתיד של זיכרון ה-RAM. עם רוחב הפס הגבוה ביותר שלו, כל פעולה - החל בריבוי

משימות וכלה במשחקים - זוכה לביצועים משופרים.

אחסון כונן קשיחאחסון כונן קשיח
אל תהיה מוטרד מהאוסף ההולך וגדל של סרטים דיגיטליים, שירים ותמונות שברשותך.

הודות לאפשרויות אחסון עצומות תוכל לשמור את כולם, ועדיין להישאר עם שפע של
מקום פנוי.

עמידה בתקני התעשייהעמידה בתקני התעשייה
הודות לתמיכה במבני לוח אם מסוג micro-ATX, החלקים בשוק חלקי החילוף מתאימים

ופועלים במארז זה, העשוי מפלדה מגלוונת. והודות לעיצוב זוויתי לגישה נוחה וניהול
כבלים יוצא מן הכלל, זהו המחשב השולחני המושלם מסוג "עשה זאת בעצמך".

גישה ללא כליםגישה ללא כלים
קבל גישה בקלות והחלף כל אחד מארבעת הכוננים הקשיחים החיצוניים מבלי לפתוח את

המארז. וכאשר עליך להיכנס למערכת, מברג דו-צדדי וברגי החלפה כלולים מאחורי הסמל
.OMEN

XX טכנולוגיית : טכנולוגיית :DTSDTS אוזניות 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 פלט שמע היקפי של 5.15.1
עם כל היציאות הנחוצות לקבלת שמע היקפי אמיתי של 5.1, הענק לסרטים, לסדרות או

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

Personalize your PC’s RGB lightingPersonalize your PC’s RGB lighting
Customize your OMEN Obelisk Desktop RGB LED lighting effects through

OMEN Command Center. You can set a single color or pre-programmed
lighting animations on the front logo.
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מפרט

אביזרים מומלצים
* לא כלול.

HP 800HP 800 של  של OMENOMEN אוזניות אוזניות
1KF76AA

HPHP של  של OMENOMEN מקלדת מקלדת
SequencerSequencer
2VN99AA

HPHP של  של OMENOMEN עכבר עכבר
ReactorReactor

2VP02AA

שירותים במסגרת האחריות*

 שטח אחסון מקוון פנוי של GB 25  למשך שנה אחת מתאריך הרישום. לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש, כולל מדיניות ביטול, בקר באתר www.dropbox.com. שירות אינטרנט נדרש ואינו כלול.
 הצעה לגרסת ניסיון של McAfee LiveSafe של 12 חודשים תשלום (נדרשת גישה לאינטרנט). של 12 חודשים ימי ניסיון ראשונים. לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי).

Intel , Pentium , Intel .אינו מדד לביצועים גבוהים יותר Intel 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 האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Multi-Core [ 6]
Celeron , Core, סמל Intel וסמל Intel Inside הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.

 ביצועי Intel® Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. בקר באתר http://www.intel.com/technology/turboboost/ לקבלת מידע נוסף.

©  .Copyright 2018 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. 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

.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 .במלואה Windows
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ביצועיםביצועים
מערכת הפעלהמערכת הפעלה

 Windows 10 Home 64
מעבדמעבד

, Intel® Turbo Boost 4.6  עם טכנולוגיית GHz 3.2 , עד  GHz תדר בסיס של)  Intel® Core™ i7-8700   מעבד
מטמון של MB 12  , 6 ליבות) 

משפחת מעבדים: מעבד  Intel® Core™ i7  מדור 8 
ערכת שבביםערכת שבבים
Intel ®  H370 

זיכרוןזיכרון
UDIMM מספר חריצים כולל: 2 רכיבי ;( 8 GB  x 2)   16 GB בנפח DDR4-2666 SDRAM זיכרון

קצבי העברה של עד 2,666  מיליון העברות לשנייה.
אחסוןאחסון

SATA של TB  2,  7,200 סל"ד 
  512 GB בנפח PCIe® NVMe™ M.2 SSD כונן

Dropbox
גרפיקהגרפיקה

 ;(  8 GB  ייעודי של GDDR6 זיכרון) NVIDIA® GeForce® RTX 2080 :בדיד
מופעל באמצעות ארכיטקטורת  ™NVIDIA Turing לכרטיסים גרפיים

שמעשמע
DTS Headphone:X™  , DTS Studio Sound™ 

תיאור תצוגהתיאור תצוגה
. www.hp.com/eur/home-monitors לרכישה בנפרד. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת LCD מסכי

חשמלחשמל
ספק מתח בעל יעילות ברמת ארד של 500 ואט;

קישוריותקישוריות
ממשק רשתממשק רשת

GbE LAN  10/100/1000  משולב
קישוריות אלחוטקישוריות אלחוט

 ®802.11a/b/g/n/ac  Wi-Fi  (2x2) ו-Bluetooth® 4.2 M.2 משולב
יציאותיציאות

קדמי: 2 יציאות USB 3.1 ; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת אחורית: יציאת USB Type-C™ 3.1 ; 4 יציאות
USB 3.1 מדור 1; יציאת USB 3.1 דור 2; כניסת שמע; יציאת שמע; כניסת מיקרופון

קורא כרטיס זיכרון 3 ב- 1
מחברי וידאומחברי וידאו

(USB-c) קישור וירטואלי ; DisplayPort™  יציאות HDMI; 3 יציאת

עיצובעיצוב
צבע מוצרצבע מוצר

מסגרת קדמית בשחור מוצלל, סמל כרום כהה

תוכנהתוכנה
HPHP יישומי יישומי

HP Audio; HP Connection Optimizer; HP JumpStart; HP OMEN Command Center מתג
תוכנהתוכנה

Microsoft® Office 365 גרסת ניסיון לחודש אחד עבור לקוחות חדשים של ;Netix
שירות ותמיכהשירות ותמיכה

McAfee LiveSafe ™  

מידע נוסףמידע נוסף
מספר חלקמספר חלק

 P/N: 5RA08EA #ABT
UPC/EAN: 193808105647 קוד

תאימות לניצול יעיל של אנרגיהתאימות לניצול יעיל של אנרגיה
EPEAT® Silver בעל רישום ;ENERGY STAR®  בעל אישור

משקלמשקל
10 ק"ג;
ממדיםממדים

x 35.7  x 16.5  43.3 ס"מ;
אחריותאחריות

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

פתרון קירור עבור המעבד; מסנן אבק
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