
Technické specikace

OMEN by HP 25L Gaming Desktop GT15-
0003nc Bundle PC
Vždy připraven na hraní

Se stolním počítačem OMEN od HP 25L můžeš vypadat dobře a hrát ještě líp. Spolehni se na neuvěřitelný výkon díky
procesoru Intel®  a oslnivé grace. Díky přístupu k vnitřním komponentům bez potřeby nářadí a snadnému vylepšení  si
můžeš přizpůsobit počítač podle svých představ. Špičkový moderní design a plně ovladatelné osvětlení RGB navíc
zaručují skvělý vzhled bez kompromisů.

*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Výkonný procesor pro akční hraní
Dosáhni špičkového výkonu s procesorem Intel® ,
oslnivou grakou a 120mm předním ventilátorem
zajišťujícím chlazení.

Přizpůsobte si prostředí pomocí Herního centra
OMEN
OMEN Gaming Hub a přístup k vnitřním
komponentům bez potřeby nářadí  ti umožní
přizpůsobit si a vylepšit počítač podle svých představ.

Hraní ve velkém stylu
Vychutnej si prvotřídní herní zážitek na
přizpůsobitelném herním stolním počítači s
moderním designem a kompletním ovládáním RGB.
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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.

Dynamický procesor, který se přizpůsobuje pro dosažení jedinečného výkonu
při multitaskingu
Procesory Intel® Core™ 12. generace přináší výkon tam, kde ho nejvíc
potřebuješ – šetří čas a umožňují dělat to, co opravdu chceš.

Bezchybné hraní
GeForce RTX™ 3070 využívá architekturu Ampere, která představuje 2.
generaci platformy RTX od společnosti NVIDIA. Vylepšená jádra RT a Tensor,
nové streamovací multiprocesory a vysokorychlostní paměť G6 nabízí výkon,
který si hravě poradí s nejnáročnějšími hrami.

SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s
Zapoj externí úložiště pomocí portu SuperSpeed USB Type-A s přenosovou
rychlostí signálu 5 Gb/s.

SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s
Zapoj externí úložiště pomocí portu SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou
rychlostí signálu 10 Gb/s. Navíc je oboustranný, takže se nemusíš strachovat,
že ho zapojíš opačně.

Dvoukanálová paměť
Dvoukanálová technologie umožňuje oběma kanálům pracovat současně a
zvýšit tak systémový výkon zdvojnásobením rychlosti komunikace mezi
paměťovým ovladačem a pamětí RAM.

Široké možnosti připojení
Kombinace rozhraní Wi-Fi CERTIFIED 6™ (2 x 2) a Bluetooth® 5,2 poskytuje
bezproblémové bezdrátové připojení.

Udržitelný design
Na malých detailech opravdu záleží, proto tento produkt obsahuje udržitelné
materiály, jako je například barva na vodní bázi.

McAfee® LiveSafe™
Včetně bezplatného 12měsíčního předplatného služby McAfee® LiveSafe™.
Služba McAfee® LiveSafe™ obohatí tvůj digitální život a ochrání data, osobní
údaje a veškerá zařízení, navíc poskytuje maximálně spolehlivé připojení.

Vystavte svůj hardware na odiv
Přes boční panel z tvrzeného skla uvidíte interní komponenty s efekty
osvícení RGB. Čistá povrchová úprava s ochranou EMI pomáhá snížit riziko
elektrického nebo magnetického rušení s ostatními zařízeními.

Technologie DTS Headphone: X
Tato technologie vytváří věrohodný, prostorově přesný 3D zvuk v jakýchkoli
sluchátkách, aby se hraní her, sledování lmů a poslouchání hudby proměnilo
ve skvělou zábavu.

OMEN Gaming Hub
OMEN Gaming Hub představuje jedinečné centrum, které zajistí lepší herní
zážitky. Aplikace OGH ti bude při hraní pomáhat pomocí softwarových
vylepšení, možností ovládání hardwaru a služeb v reálném čase.

OMEN Light Studio
Ovládej efekty osvětlení RGB všech připojených a podporovaných zařízení
pomocí jedné aplikace. OMEN Light Studio usnadňuje personalizaci možností
osvětlení pomocí celé řady efektů, jako je ambientní režim, vlna, interaktivní
režim a další možnosti.
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*Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Technické údaje
Výkon
Operační systém
Windows 11 Home
Procesor
Intel® Core™ i7-12700F (up to 4.9 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 25 MB L3 cache,
12 cores, 20 threads)  
Řada procesorů: Procesor Intel® Core™ i7 12. generace
Čipová sada
Intel® ADL H670
Paměť
16GB paměť HyperX DDR4-3733 MHz XMP, chlazení RGB paměti RAM (2× 8 GB)
Rychlost přenosu dat až 3 733 MT/s.
Paměťové sloty: 4 sloty DIMM
Úložiště
1TB disk WD Black PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD
25GB úložiště Dropbox po dobu 12 měsíců
Graka
Samostatná: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 (8 GB vyhrazené paměti GDDR6) s LHR ; 
Audio
Prostorový zvuk 5.1; Podpora ovládání zvuku Omen DTS:X® Ultra
Napájení
600W napájecí zdroj ATX 80 Plus s certikací Gold;

Možnosti připojení
Síťové rozhraní
Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN
Bezdrátové připojení
Realtek Wi-Fi 6 (2x2) a Bluetooth® 5.2 (podpora gigabitových přenosových rychlostí) 
Podpora MU-MIMO
Porty
Horní:
2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 1 kombinovaný konektor
sluchátek/mikrofonu; 1x mikrofon
Zadní:
1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10 Gb/s; 1x SuperSpeed USB
Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 5 Gb/s; 4x USB 2.0 Type-A; 1x zvukový vstup; 1x
zvukový výstup; 1x mikrofon; 1x RJ-45
Video konektory
1 port HDMI; 3 porty DisplayPort™
Rozšiřující sloty
1 slot PCIe x16; 3x M.2 (2x pro SSD, 1x pro WLAN)

Design
Barva produktu
Černá, skleněný boční panel

Software
Aplikace HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN
Gaming Hub; HP Enhanced Lighting
Software
ExpressVPN (bezplatná 30denní zkušební verze); LastPass Premium (bezplatná 30denní
zkušební verze) ; 
Nabídka 12 měsíců McAfee LiveSafe™ s tímto produktem ; 
1měsíční zkušební verze pro nové zákazníky Microsoft 365
Servis a podpora
 
Nabídka 12 měsíců McAfee LiveSafe™ s tímto produktem

Další informace
Výrobní číslo
Výr. číslo: 69B68EA #BCM 
Kód UPC/EAN: 196548548019
Ekoznačky
Registrace EPEAT® Silver 
Certikace ENERGY STAR®
Specikace dopadu na udržitelnost:
Barva na vodní bázi 
Hmotnost
13,81 kg;
Zabaleno: 14,17 kg
Rozměry
16,5 x 39,61 x 44,8 cm;
Zabaleno: 49,8 x 29,9 x 57 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 a myš HP 225
Funkce
Řešení chlazení vzduchem pro procesor
Správa zabezpečení
Slot pro zámek Kensington MicroSaver
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Doporučené příslušenství
* Není součástí balení.

Sluchátka OMEN Blast
1A858AA

Podložka pod myš OMEN
by HP 100
1MY14AA

Podložka pod myš OMEN
by HP 300
1MY15AA

Záruční služby*

Tříletá záruka s možností
vrácení produktu
UM908E

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 u modelů, značek nebo názvů produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
 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.
 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 konguracích hardwaru a softwaru. Číselné hodnoty produktů Intel nemusí odpovídat výkonu.
 ©2022 NVIDIA Corporation. NVIDIA, the NVIDIA logo, GeForce, and GeForce RTX are registered trademarks and/or trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries. All other trademarks and

copyrights are the property of their respective owners.
 Skutečná propustnost se může lišit.
 Skutečná propustnost se může lišit. USB Type-C® a USB-C® jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
 Bezdrátový přístupový bod a služby internetového připojení jsou prodávány samostatně. Dostupnost veřejných bezdrátových přístupových bodů je omezená. Rozhraní Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) je zpětně

kompatibilní s předchozími specikacemi 802.11. Rozhraní Wi-Fi CERTIFIED 6™ podporuje gigabitovou rychlost při přenosu souborů mezi dvěma zařízeními připojenými ke stejnému směrovači. Vyžaduje bezdrátový
směrovač, který se prodává samostatně a podporuje 80MHz a vyšší kanály. Rozhraní Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) není podporováno v Bělorusku, kde budou nastavení Wi-Fi optimalizována pro místní předepsané
požadavky (802.11ac).
 Percentage of water-based paint varies by product.
 Je vyžadováno internetové připojení, které není součástí dodávky. Po uplynutí 12 měsíců je vyžadováno předplatné.
 Dlouhodobý poslech hudby na osobním stereopřehrávači při nejvyšší hlasitosti může mít za následek poškození sluchu. Riziku poškození sluchu se lze vyhnout snížením hlasitosti a zkrácením délky poslechu hudby při

nejvyšší hlasitosti.

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 1ročního 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. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující
se v tomto dokumentu. 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.
Březen 2022
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