
Sıkı Dur!
Küçük dostuna merhaba de. Hayallerini süsleyen bu
bilgisayar, OMEN Tempest Soğutma teknolojisiyle
soğutulan hızlı AMD Ryzen™ 5000 serisi işlemci ve
NVIDIA® GeForce® grafik kartıyla donatıldı. Küçük bir
pakete sığan mükemmel özellikler.

İdeal Ayarları Bul
OMEN 15 sadece güçlü teknik özellikleriyle değil harika
tasarımıyla da büyüleyici. OMEN Gaming Hub oyunların
her ayrıntısını yakalamanı sağlar. Aksesuarlarını
takman ve oyuna bir adım önde başlaman için gereken
tüm bağlantı noktalarına sahiptir. Diğer dizüstü oyun
bilgisayarlarıyla karşılaştırıldığında rakipsizdir.

Kendini Oyuna Ver
Hayallerini süsleyen bu sade ve güçlü bilgisayar,
muhteşem ve hızlı ekranıyla gözlerini yormadan ve birinci
sınıf Bang & Olufsen Ses Sistemiyle kulaklarını rahatsız
etmeden oyunun içine girmeni sağlar. Uzun pil ömrüyle
tüm gece boyunca izle veya oyna. İlk görüşte aşık
olacaksın!

AMD Ryzen™ 5000 H Serisi Mobil İşlemciler
Yeni AMD Ryzen™ 5000 H Serisi Mobil İşlemciler
sayesinde muazzam pil ömrüne sahip ince ve hafif bir
dizüstü bilgisayarda üstün oyun performansının keyfini
çıkarın. Dizüstü oyun bilgisayarında performanstan
taviz vermeye son.

Zahmetsiz bağlantı
Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth® 5.0 birleşimiyle daha akıcı bir
kablosuz deneyiminin tadını çıkar. Tüm bağlantıların
sağlam ve artık Wi-Fi 5'ten 3 kata kadar daha hızlı dosya
aktarım hızına sahipsin.
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Genel Bakış
Oyununa Layık Görünüm

Sade, düzenli, büyük alternatifleriyle boy ölçüşebilecek kadar
güçlü oyun performansı sunan ve her yerde oynayabilmeni
sağlayan kompakt tasarımlı OMEN 15 dizüstü oyun bilgisayarı.
Hızlı AMD işlemci ve NVIDIA® grafik kartı, etkileyici ekran ve
neredeyse sonsuz pil ömrüyle büyüleyici. Oyun ayarlarını
kolayca yapmanı sağlayan OMEN Gaming Hub ile kontrol
sende.

İstediğin her yerde oynayabilmeni sağlayan ince ve hafif
tasarımlı kasada birinci sınıf oyun deneyimi.
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Windows 10
Windows 10 içerir. Windows 11'e ÜCRETSİZ yükseltme
(kullanılabilir olduğunda, detaylar için aşağıya bakın).

144 Hz FHD yansıma önleyici ekran
Akıcı ve canlı bir oyun deneyimi için 144 Hz yenileme hızını
ve 1080p çözünürlüğü bir araya getiren ekran sayesinde,
sinir bozan gecikmeleri ve görüntü gölgelerini azaltın.

NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
NVIDIA'nın 2. nesil RTX mimarisi Ampere ile desteklenen
GeForce RTX™ 3060 grafik kartıyla en yeni oyunları sorun
yaşamadan oynayabilirsin. Güçlendirilmiş Işın İzleme
Çekirdekleri ve Tensör Çekirdekleri, yeni akış çoklu
işlemcileri ve yüksek hızlı G6 bellek sayesinde muazzam
performans sunar.

HP QuickDrop
Bilgisayar ve mobil cihazın arasında fotoğraf, video ve
diğer belgeleri kablosuz olarak aktar.

Teknik Özellikler

İşletim Sistemi
Windows 10 Home 1

İşlemci ailesi
AMD Ryzen™ 5 işlemci

İşlemci
AMD Ryzen™ 5 5600H (4,2 GHz'e kadar maksimum hızda saat frekansı, 16 MB L3 önbellek, 6 çekirdek, 12 iş
parçacığı) 1

Yonga kümesi
Tümleşik AMD SoC

Güvenlik yönetimi
Güvenilir Platform Modülü (Ürün Yazılımı TPM) desteği

bellek
16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8 GB)

Bellek yerleşimi (yuvalar ve boyut)
2 x 8 GB

Dahili Depolama
1 TB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD

Bulut hizmetleri
12 ay boyunca 25 GB Dropbox depolama alanı

Optik sürücü
Optik sürücü dahil değildir

Ekran
39,6 cm (15,6 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), 144 Hz, 7 ms tepki süresi, IPS, mikro kenarlı, yansımasız,
300 nit, %72 NTSC
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Monitör boyutu (diyagonal)
39,6 cm (15,6")

Bağlantı Noktaları
1 SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (DisplayPort™ 1.4, HP Uyku ve Şarj); 1 SuperSpeed USB
Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (HP Uyku ve Şarj); 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 Mini
DisplayPort™; 1 HDMI 2,1; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 birleşik kulaklık/mikrofon

Genişletme yuvaları
1 multi-format SD ortam kartı okuyucusu

Web kamerası
Bütünleşik çift dizi dijital mikrofonlu HP Wide Vision 720p HD kamera

Ses özellikleri
Bang & Olufsen Ses Sistemi; DTS:X® Ultra; Çift hoparlör; HP Audio Boost

İşaret aygıtı
Çok noktalı dokunma hareketi destekli HP Imagepad; Hassas Dokunmatik Yüzey Desteği

Klavye
26 Tuşlu Gölge Kopya Oluşumunu Önleme Anahtarı teknolojisi ile tam boyutlu, 1 bölgeli, beyaz arkadan
aydınlatmalı, mika gümüşü klavye

Giriş aygıtları
IR Isı sensörü

Kablosuz
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (2x2) ve Bluetooth® 5 birleşimi (Gigabit veri hızını destekler) 1

Güç kaynağı türü
200 W Akıllı AC güç adaptörü

Pil türü
6 hücreli, 70,9 Wh Lityum iyon polimer

Ekolojik etiketler
EPEAT® tescilli

Energy star sertifikalı
ENERGY STAR® onaylı

Ürün tasarımı
Mat kapak ve taban, anotlanmış klavye çerçevesi

Ürün rengi
Mika gümüşü rengi kapak ve taban, mika gümüşü alüminyum klavye çerçevesi

Minimum boyutlar (G x D x Y)
35.79 x 23.97 x 2.29 cm
(Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir)
3

Ağırlık
2.48 kg

UPC numarası
196068732004

Paket boyutları (G x D x Y)
6,9 x 52 x 30,5 cm

Paket ağırlığı
3,65 kg

Ürünle gelen yazılım
McAfee LiveSafe™

Önceden kurulu yazılımlar
ExpressVPN (30 günlük ücretsiz deneme); LastPass Premium (30 günlük ücretsiz deneme)

Garanti
2 yıllık (2/2/0) sınırlı garantiye 2 yıllık parça ve işçilik dahildir. Yerinde onarım dahil değildir. Hükümler ve
şartlar ülkelere göre farklılık gösterebilir. Bazı kısıtlamalar ve istisnalar geçerlidir.

Genel Bakış
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Genel Bakış

1 Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı bulunmayabilir. Sistemlerin Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmesi için yükseltilmiş ve/veya
ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows 10 otomatik olarak güncellenir, bu özellik her zaman etkindir.
Güncellemeler için zaman içerisinde İSS ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz. http://www.microsoft.com.

2 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 yapılandırmalarınıza göre değişiklik
gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı için bir ölçüt değildir. İnternet erişimi gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz.

3 ©2021 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA logosu, GeForce ve GeForce RTX, NVIDIA Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları ve/veya
ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerine aittir.

4 Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük
olabilir.

Teknik Özellikler

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 yapılandırmalarınıza göre değişiklik
gösterir. AMD'nin numaralandırma yöntemi, saat hızı için bir ölçüt değildir. İnternet erişimi gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz.

7 Max Boost saat frekansı performansı donanıma, yazılıma ve genel sistem yapılandırmasına bağlı olarak farklılık gösterir.
11 Wi-Fi® destekli gigabit hızlarına, aynı yönlendiriciye bağlı iki cihaz arasında veri aktarımı yaparken ulaşılabilir. Ayrı satılan ve 160 MHz kanalları destekleyen

kablosuz yönlendirici gerekir.
12 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gereklidir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır.
13 Kablosuz erişim noktası ve internet hizmeti gerekir ve ayrı satılır. Herkese açık kablosuz erişim noktalarının kullanılabilirliği sınırlıdır. Wi-Fi 6 (802.11ax),

önceki 802.11 teknik özellikleriyle geriye dönük olarak uyumludur. Wi-Fi 6 teknik özellikleri taslak niteliğindedir ve nihai değildir. Nihai teknik özelliklerin
taslak teknik özelliklerden farklı olması durumunda dizüstü bilgisayarın diğer Wi-Fi 6 cihazlarıyla iletişim kurma özelliği etkilenebilir. Yalnızca 802.11ax
özelliğinin desteklendiği ülkelerde kullanılabilir.

16 Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi ayarlarının yerel düzenleyici gerekliliklerine (802.11ac) göre optimize edildiği Ukrayna, Rusya ve Endonezya'da
desteklenmemektedir.

38 Bazı Windows sürümlerinde özelliklerin tamamı kullanılamayabilir. Sistemlerin Windows işlevselliğinden tam olarak yararlanabilmesi için yükseltilmiş
ve/veya ayrı satın alınan donanım, sürücü, yazılım veya BIOS güncellemesi gerekebilir. Windows otomatik olarak güncellenir ve etkindir. Yüksek hızlı
internet ve Microsoft hesabı gerekir. Güncelleştirmeler için zaman içerisinde ISP ücretleri uygulanabilir ve ek gereksinimler ortaya çıkabilir. Bkz.
http://www.windows.com

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin yegane
garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanatlarında belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde
yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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