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Elegante. Potente. Fácil de atualizar.

Não deixes que nada te impeça de dares o teu melhor enquanto jogas. Com os componentes mais recentes do setor,
capacidade de upgrade compatível com microATX e um design que podes personalizar, o OMEN Obelisk oferece
desempenho para conquistares novos patamares.

Potência extremaPotência extrema
Vive uma experiência de gaming fluida
e intensa com uma placa gráfica
NVIDIA® e um processador Intel®
Core™. Obtém a precisão e a
velocidade de que precisas para
dominar.

Torna-o imbatívelTorna-o imbatível
Destaca-te da concorrência com um
chassis elegante que permite
personalizar a iluminação RGB.

Seja pessoalSeja pessoal
Acede facilmente ao interior e faz
upgrades à tua medida, graças a um
design sem recurso a ferramentas e à
compatibilidade microATX. E com
suporte para até três dispositivos de
armazenamento, o espaço não será
um problema.

Uma experiência de gaming superiorUma experiência de gaming superior
Intensifica a tua experiência de gaming
com o software OMEN Command
Center incluído que permite jogar
remotamente através do OMEN Game
Stream , personalizar a iluminação
RGB e dar prioridade ao tráfego de
rede para jogos.

 É necessário ativar uma conta OMEN Game Stream no teu PC OMEN e transferir a aplicação OMEN Command Center na Loja Microsoft para outro PC com Windows 10, que cumpra os seguintes requisitos mínimos: Sistema
operativo: Windows 10 (Fall Creators Update ou mais recente), CPU: Processador Intel® Core™ i5 (5.ª geração ou mais recente), GPU: Intel® HD 4000 / NVIDIA® série 8000 / AMD® série 2000 ou superior com os mais recentes
controladores de placa gráfica, Memória: 4 GB de DDR3. É necessária uma velocidade mínima de carregamento e de transferência de 10 Mb/s a 5 GHz.
 É necessário um ponto de acesso sem fios e acesso à Internet. A disponibilidade dos pontos de acesso sem fios públicos é limitada.
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CaracterísticasCaracterísticas

 Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, & DTS e o símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS Studio Sound é uma marca
comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

 Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todas as edições ou versões do Windows Os sistemas podem necessitar de hardware, controladores, software ou BIOS atualizados de aquisição em separado para tirar
todo o partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10 é atualizado automaticamente e as atualizações estão sempre ativas. Podem ser aplicadas taxas do fornecedor de serviços de Internet e podem ser necessários
requisitos adicionais para atualizações ao longo do tempo. Consulte http://www.microsoft.com

Windows 10Windows 10
Alcance grandes coisas com confiança, com a sensação de familiaridade do
Windows, apenas melhorado.

HyperX® DDR4 memoryHyperX® DDR4 memory
Com até 32 GB de memória RAM DDR4-2666 HyperX® rápida, poderá executar
várias tarefas em simultâneo e jogar com um desempenho superior.

Armazenamento do disco rígidoArmazenamento do disco rígido
Não se preocupe em expandir a sua coleção de filmes, músicas e imagens em
formato digital. Com opções de armazenamento de elevada capacidade, pode
guardar tudo e ainda lhe sobra bastante espaço.

DTS Studio SoundDTS Studio Sound
Melhore a sua experiência de áudio para todos os seus jogos, vídeos e
músicas. Desfrute de graves profundos e de diálogo nítido com o volume no
máximo sem qualquer distorção.

Windows 10Windows 10
Alcance grandes coisas com confiança, com a sensação de familiaridade do
Windows, apenas melhorado.

Cumpre as normas da indústriaCumpre as normas da indústria
Com suporte para motherboards micro-ATX, os teus componentes pós-venda
adaptam-se e funcionam perfeitamente neste chassi de aço galvanizado. E
com um design angular de fácil acesso e a incrível gestão de cabos, tens nas
tuas mãos o melhor PC desktop personalizável.

Acesso sem recurso a ferramentasAcesso sem recurso a ferramentas
Aceda e troque facilmente qualquer uma das quatro unidades de disco rígido
externas sem abrir o chassis. E quando necessita de entrar no sistema, poderá
utilizar uma chave de fendas com dois lados e parafusos de substituição
escondidos atrás do logótipo OMEN.

Som surround 5.1Som surround 5.1
Com todas as portas necessárias para um verdadeiro som surround 5.1,
desfrute dos seus filmes, programas ou músicas favoritas com uma qualidade
de som superior e mais envolvente, bastando para tal conectar uma
configuração de altifalantes de som surround.
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Especificações

Acessórios recomendados
* Não incluído.

Auscultadores OMEN byAuscultadores OMEN by
HP 800HP 800
1KF76AA

Teclado OMEN by HPTeclado OMEN by HP
SequencerSequencer
2VN99AA

Rato OMEN by HPRato OMEN by HP
ReactorReactor
2VP02AA

Serviços de garantia*

3 anos, recolha e devolução3 anos, recolha e devolução
UM918E

 25 GB de armazenamento online gratuito durante um ano a partir da data de registo. Para todos os detalhes e termos de utilização, incluindo políticas de cancelamento, visite o Web site em www.dropbox.com. É necessário um serviço de Internet, não incluído.
 Oferta da versão de demonstração de 12 meses do McAfee LiveSafe (requer acesso à Internet. Primeiros 12 meses incluídos. Para atualizações posteriores, é necessária a subscrição.)
 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software irão necessariamente beneficiar da utilização desta tecnologia. O desempenho e a frequência do relógio irão variar em função da carga de

trabalho de aplicações e das suas configurações de hardware e software. A numeração da Intel não é uma medição de desempenho superior. Intel, Pentium, Intel Core, Celeron, logótipo Intel e o logótipo Intel Inside são marcas comerciais da Intel Corporation nos E.U.A e noutros países.
 O desempenho do Intel® Turbo Boost varia em função do hardware, software e configuração geral do sistema. Visite http://www.intel.com/technology/turboboost/ para obter mais informações.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente
documento. Microsoft, Windows e o Logotipo Windows são marcas comerciais registadas nos E.U.A da Microsoft Corporation. Bluetooth é uma marca comercial, propriedade do titular e utilizada pela Hewlett-Packard Company sob licença. Intel e Core são marcas
comerciais da Intel Corporation nos E.U.A. e outros países. ENERGY STAR é uma marca registada do governo dos E.U.A. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. Não estão disponíveis todas as funcionalidades em todas as
edições ou versões do Windows. Os sistemas podem necessitar de atualização e/ou de hardware, controladores, software adquiridos em separado ou de atualização do BIOS para tirar todo o partido da funcionalidade do Windows. O Windows 10 é atualizado
automaticamente, o que está sempre ativado. Poderão aplicar-se taxas de ISP e poderão aplicar-se requisitos adicionais para atualizações com o passar do tempo. Visite http://www.microsoft.com.
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DesempenhoDesempenho
Sistema operativoSistema operativo
Windows 10 Home 64
ProcessadorProcessador
Intel® Core™ i9 9900K (3,6 GHz de frequência base, até 4,9 GHz com Tecnologia Intel® Turbo
Boost, 16 MB de cache, 8 núcleos); 
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i9 de 9.ª geração 
ChipsetChipset
Intel® Z390
MemóriaMemória
HyperX® 32 GB DDR4-2666 SDRAM (2 x 16 GB); Total de ranhuras: 2 UDIMM
Velocidades de transferência que atingem até 2666 MT/s.
ArmazenamentoArmazenamento
Duas SSD NVMe™ PCIe® M.2 TLC de 512 GB com configuração Raid 0 
SATA 2 TB 7200 rpm 
Unidade óptica não incluída 
Dropbox
GráficosGráficos
Discreta: NVIDIA® GeForce® RTX 2080 Ti (11 GB de memória GDDR6 dedicada); 
Equipado com arquitetura de GPU NVIDIA Turing™
ÁudioÁudio
DTS Studio Sound™, DTS Headphone:X™
Descrição do ecrãDescrição do ecrã
Monitores LCD vendidos separadamente. Para mais informações, visite www.hp.com/eur/home-
monitors.
Energia/AlimentaçãoEnergia/Alimentação
Fonte de alimentação com eficiência Platinum de 750 W;

ConectividadeConectividade
Interface de redeInterface de rede
LAN GbE 10/100/1000 Integrada
Conectividade sem fiosConectividade sem fios
Adaptador combinado Realtek 802.11b/g/n/a/ac (2x2) e Bluetooth® 4.2
PortasPortas
2 Portas USB 3.1 Type-A; 1 Tomada combinada para auscultadores/microfone Parte frontal: 1
Porta USB 3.1 Type-C™; 1 Porta USB 3.1 Gen 2 Type-A; 4 Portas USB 3.1 Gen 1 Type-A; 1
Entrada de áudio; 1 Saída de áudio; 1 Entrada de microfone Traseira:
Baías para unidades externas: 2 de 3,5 polegadas disponíveis
Baías para unidades internas: 2 de 3,5 polegadas disponíveis
Conectores de vídeoConectores de vídeo
1 Porta DVI; 1 Porta HDMI; 1 Porta DisplayPort™

DesignDesign
Cor do ProdutoCor do Produto
Moldura frontal em preto, logótipo cromado escuro

SoftwareSoftware
Apps HPApps HP
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP JumpStart; HP OMEN Command Center
SoftwareSoftware
Netflix; 1 mês de avaliação para novos clientes do Microsoft® Office 365
Serviço e suporteServiço e suporte
McAfee LiveSafe™ 

Informações adicionaisInformações adicionais
ReferênciaReferência
P/N: 6VM42EA #AB9 
UPC/EAN code: 193905167708
Conformidade com standards de eficiência energéticaConformidade com standards de eficiência energética
Com certificação ENERGY STAR®; Registo EPEAT® Silver
PesoPeso
Embalado: 12,12 kg
DimensõesDimensões
16,5 x 35,7 x 43,3 cm;
Embalado: 29,9 x 49,6 x 51,6 cm
GarantiaGarantia
Serviço de peças, mão de obra e recolha e devolução do equipamento (limitado a 2 anos).; Pode
alargar a cobertura da garantia do seu produto para abranger até 3 anos, no total; para obter
mais informações: www.hp.com/pt/extensao-de-garantia
FuncionalidadesFuncionalidades
Solução de refrigeração líquida para processador; Filtro de pó
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