
Technické specikace

Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-
0000nc Bundle PC
Snadná práce. Intuitivní hraní.

Get one machine to do it all with the Victus by HP 15L Desktop Gaming PC. Play for real with a powerful AMD
processor  and impressive graphics. Seamlessly switch over to work or streaming with the latest Windows 11 OS,
Bluetooth® connectivity, 9 USB ports, and plenty of storage. Plus control RGB lighting and other performance features
with the OMEN Gaming Hub.

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Skvělé specikace, skvělé hraní
Play for real with an AMD processor , impressive
graphics, plus Bluetooth® and Wi-Fi connectivity.

Jedno zařízení splní všechny požadavky
Windows 11, velké úložiště a 9 portů USB v moderně
navrženém šasi ti umožní zvládnout jakékoli úkoly a
zábavu.

Pozvedněte své hraní s herním centrem OMEN
S aplikací OMEN Gaming Hub budeš mít vše pod
kontrolou, od životních funkcí systému přes ovládání
hardwaru až po osvětlení RGB.
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Technické specikace

Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0000nc Bundle
PC

Funkce

Nový úhel pohledu
Windows 11 nabízí neotřelý, příjemný a tvůrčí prostor, ve kterém se můžeš
věnovat svým zálibám. Od přepracované nabídky Start, po nové způsoby
komunikace s lidmi a získání přístupu ke zprávám, hrám a obsahu –
Windows 11 je místo pro přemýšlení, komunikaci a tvůrčí činnost přirozeným
způsobem.

Desktopové procesory AMD Ryzen™ řady 5000
Ať už hraješ nejnovější hry, navrhuješ mrakodrap nebo zpracováváš vědecká
data, potřebuješ výkonný procesor, který zvládne vše. Desktopové procesory
AMD Ryzen řady 5000 nastavují novou laťku pro hráče i umělce.

Graka NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Se zbrusu novou architekturou NVIDIA Turing™ se otevírá nová kapitola hraní
a streamování. Získejte potřebný výkon pro rychlý, plynulý a efektivní chod
graky NVIDIA® GeForce® GTX 1650.

SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Zapoj externí úložiště pomocí portu SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou
rychlostí signálu 5 Gb/s. Navíc je oboustranný, takže se nemusíš strachovat,
že ho zapojíš opačně.

DDR4 RAM
DDR4 je budoucností paměti RAM, neboť pracuje mnohem účinněji a
spolehlivěji při vysokorychlostních operacích. S větší šířkou pásma zvládá vše
od zpracovávání více úloh najednou až po hraní her mnohem rychleji.

HP QuickDrop
Využívej bezdrátový přenos fotek, videí, dokumentů a dalších položek mezi
počítačem a mobilním zařízením.
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Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0000nc Bundle
PC

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Technické údaje
Výkon
Operační systém
Windows 11 Home
Procesor
AMD Ryzen™ 3 5300G (základní takt 4,0 GHz, max. zvýšený takt 4,2 GHz, 8 MB mezipaměti
L3, 4 jádra, 8 vláken)  
Řada procesorů: Procesor AMD Ryzen™ 3
Čipová sada
AMD B550A
Paměť
8GB paměť DDR4-3200 MHz RAM (1x 8 GB)
Přenosová rychlost až 3 200 MT/s.
Paměťové sloty: 2 sloty DIMM
Úložiště
512GB disk PCIe® NVMe™ SSD
25GB úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců
Graka
Samostatná: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (4 GB vyhrazené paměti GDDR5) ; 
Audio
Prostorový zvuk 5.1
Napájení
350W napájecí zdroj 80 Plus s certikací Gold;

Možnosti připojení
Síťové rozhraní
Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátové připojení
Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6 (2x2) a Bluetooth®? 5.2 
Podpora MU-MIMO
Porty
Vpředu:
1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 2x SuperSpeed USB Type-
A s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s; 2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí
signálu 5 Gb/s; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu
Zadní:
4x USB 2.0 Type-A; 1x zvukový vstup; 1x zvukový výstup; 1x mikrofon; 1x RJ-45
Pozice pro interní jednotku: Jeden volný 3,5" slot
Video konektory
1 HDMI 2.0; 1 DVI
Rozšiřující sloty
2x M.2 (1x pro SSD, 1x pro WLAN); 1x PCIe x16; 1x PCIe x1

Software
Aplikace HP
HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP
Enhanced Lighting; MyHP
Software
ExpressVPN (bezplatná 30denní zkušební verze); LastPass Premium (bezplatná 30denní
zkušební verze) ; 
1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft 365
Servis a podpora
McAfee LiveSafe™ 

Další informace
Výrobní číslo
Výr. číslo: 667B9EA #BCM 
Kód UPC/EAN: 196548254491
Ekoznačky
Registrace EPEAT® Silver 
Specikace dopadu na udržitelnost:
Barva na vodní bázi 
Hmotnost
6,31 kg;
Zabaleno: 8,64 kg
Rozměry
15,5 x 29,73 x 33,7 cm;
Zabaleno: 49,9 x 40 x 28,7 cm
Záruka výrobce
2letá (2/2/0) omezená záruka zahrnuje 2letou záruku na díly a práci. Bez oprav u zákazníka.
Smluvní podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Záruka podléhá určitým omezením a
výjimkám.
Klávesnice
Černá kabelová klávesnice HP 125 USB
Správa zabezpečení
Slot pro bezpečnostní zámek Kensington
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Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0000nc Bundle
PC

Doporučené příslušenství
* Není součástí balení.

Podložka pod myš OMEN
by HP 300
1MY15AA

Myš OMEN by HP Reactor
2VP02AA

Herní náhlavní souprava
HP Pavilion 600
4BX33AA

Záruční služby*

Tříletá záruka s možností
vrácení produktu
UK183E

Poznámka pod čarou s klíčovými prodejními body
 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a

taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty produktů AMD nemusí odpovídat taktu procesoru. Vyžaduje internetové připojení, které není
součástí dodávky.
 Toto zařízení bylo navrženo pro optimální výkon. Vylepšení počítače může ovlivnit záruční podmínky.

Poznámka pod čarou s uvedením funkce
 Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému

BIOS, aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita. Systém Windows je automaticky aktualizován a aktivován. Je zapotřebí vysokorychlostní Internet a účet u společnosti Microsoft. Mohou být účtovány poplatky
za připojení k Internetu a mohou existovat další požadavky na aktualizace. Další informace naleznete na webu http://www.windows.com.
 ©2021 NVIDIA Corporation. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce a GeForce RTX jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné

známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
 Skutečná propustnost se může lišit. USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

Poznámky pod čarou s technickými specikacemi
 25 GB volného úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců od data registrace. Veškeré podrobnosti a podmínky používání včetně zásad zrušení jsou k dispozici na webu služby Dropbox na adrese

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Vyžaduje se internetové připojení, které není součástí dodávky.
 Včetně bezplatného 30denního předplatného služby McAfee LiveSafe. Vyžaduje internetové připojení, které není součástí dodávky. Po vypršení platnosti je vyžadováno předplatné.
 Vícejádrová technologie byla vyvinuta za účelem zvýšení výkonu určitých softwarových produktů. Výhody plynoucí z používání této technologie nejsou zaručené pro všechny zákazníky nebo softwarové aplikace. Výkon a

taktovací frekvence se liší v závislosti na pracovním zatížení aplikací a na konguraci hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
 Výkon funkce Intel® Turbo Boost se liší v závislosti na hardwaru, softwaru a celkové konguraci systému. Více informací naleznete na stránce http://www.intel.com/technology/turboboost/.
 Gigabitových rychlostí rozhraní Wi-Fi® lze dosáhnout při přenosu souborů mezi dvěma zařízeními, která jsou připojená ke stejnému směrovači. Vyžaduje bezdrátový směrovač, který se prodává samostatně a podporuje

160MHz kanály.
 Bezdrátový přístupový bod a požadované služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená.
 Vyžaduje se bezdrátový přístupový bod a internetové připojení, které se prodávají samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi 6 (802.11ax) je zpětně kompatibilní s

předchozími specikacemi 802.11. Specikace pro rozhraní Wi-Fi 6 jsou ve fázi návrhu a nejsou konečné. Pokud se budou konečné specikace lišit od navrhovaných, může být ovlivněna schopnost notebooku komunikovat
s ostatními zařízeními s rozhraním Wi-Fi 6. K dispozici pouze v zemích, kde je podporováno rozhraní 802.11ax.

 Rozhraní Wi-Fi 6 (802.11ax) není podporováno na Ukrajině, v Rusku a v Indonésii, kde budou nastavení Wi-Fi optimalizována pro místní předepsané požadavky (802.11ac).
 Po 30 dnech dojde k návratu k základní verzi služby LastPass.
 Vyžaduje aktivaci do 180 dní od aktivace systému Windows.
 Vychází z registrace U.S. EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav EPEAT® se v jednotlivých zemích liší. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.
 Podíl barvy na vodní bázi se liší v závislosti na produktu.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM a Thunderbolt jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a dalších zemích. AMD,
Ryzen, Athlon a Radeon jsou ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka, kterou společnost HP Inc. užívá na základě licence. NVIDIA a GeForce jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NVIDIA Corporation v USA a dalších zemích. USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. McAfee a McAfee LiveSafe jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti McAfee LLC v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka americké agentury EPA. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných
vlastníků. Některé funkce nejsou dostupné ve všech edicích nebo verzích systému Windows. Aby mohla být funkčnost systému Windows plně využita, systémy mohou vyžadovat instalaci vylepšeného nebo
dodatečně zakoupeného hardwaru, ovladačů, softwaru nebo aktualizaci systému BIOS. Systém Windows se aktualizuje a spouští automaticky. Vyžaduje vysokorychlostní internet a účet Microsoft. Mohou být
účtovány poplatky za internetové připojení a mohou existovat další požadavky pro aktualizace. Viz http://www.windows.com.
Leden 2022
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