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O PC de gaming para um verdadeiro gamer

É amor ao gaming à primeira vista. O PC Desktop OMEN 25L exibe um design cativante e um arsenal surpreendente. Com
um processador e gráfica potentes, podes jogar e dominar desde o primeiro dia. Mais, fácil de fazer upgrades e equipado
com o OMEN Command Center, foi criado para o presente e para o futuro do gaming.

Agora não tens como culpar o teu PC
As competências de gaming representam metade do
gaming e, com o PC Desktop OMEN 25L, já não tens
mesmo mais desculpas para perder. Com um
processador e placa gráfica potentes, serás capaz de
fazer tudo e muito mais. Além disso, com um design
térmico avançado e pés elevados, podes focar-te em
ganhar sem teres de te preocupar com o
sobreaquecimento.

Um PC altamente personalizável
Joga num PC à tua medida. Com a facilidade de
upgrades e as funcionalidades de personalização e
otimização do OMEN Command Center, podes
configurar e personalizar facilmente o teu PC.

A aparência importa
Dizem que a aparência não importa, mas, sejamos
honestos, a verdade é que sim. Com painéis em vidro
temperado, frente com textura escovada e controlo
completo da iluminação RGB, criámos este PC para
quem aprecia as coisas boas da vida – como comprar
chapéus virtuais para impressionar os amigos.
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Características

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

Processador Intel® Core™ de 10.ª geração
Desempenho e produtividade impressionantes em qualquer lugar. Desfrute de
uma experiência de jogo imersiva e de uma experiência de streaming premium
com uma resolução deslumbrante até 4K em qualquer lugar.

McAfee® LiveSafe™
Subscrição de 12 meses grátis incluídos do serviço McAfee® LiveSafe™. O
serviço McAfee® LiveSafe™ enriquece a sua vida digital protegendo os seus
dados, identidade e todos os seus dispositivos, para que possa manter-se
ligado com segurança e confiança.

Conectividade simplificada
Desfruta de uma experiência de ligação sem fios fluida com Wi-Fi 6 (2x2) e
Bluetooth® 5.0. Todas as tuas ligações serão fiáveis e sólidas, e poderás
transferir ficheiros 3 vezes mais rápido do que com Wi-Fi 5.

Configurações de armazenamento duplo
Ao incluir uma unidade SSD para o sistema operativo e um disco rígido
tradicional, obténs o melhor de dois mundos: tempos de arranque mais
rápidos, uma melhor capacidade de resposta e uma maior capacidade de
armazenamento.

Armazenamento SSD PCIe
Arranque em segundos à velocidade da luz com armazenamento SSD PCIe até
256 GB.

Porta Ethernet
Quando tem uma ligação sem fios inconsistente, pode ligar rapidamente o seu
cabo de Ethernet para desfrutar de uma experiência de Internet com fios
contínua que supera qualquer problema associado à ligação sem fios.

Exibe o teu hardware
Um painel lateral de vidro temperado revela os componentes internos com
efeitos luminosos RGB. Um revestimento transparente de proteção contra
interferência eletromagnética ajuda a reduzir o risco de interferência elétrica
ou magnética com outros dispositivos.

Personalize a iluminação RGB do seu PC
Personalize os efeitos de iluminação LED RGB do seu PC Desktop OMEN no
OMEN Command Center. Pode definir uma única cor ou animações de
iluminação pré-programadas para o logótipo frontal e a iluminação interior,
vista através do painel lateral.

Tecnologia DTS Headphone: X™
Ao reproduzir som 3D autêntico e nítido no espaço através de auscultadores
ou auriculares, esta tecnologia fornece aos jogos, filmes e música um nível de
realismo para desfrutar da melhor experiência de entretenimento possível.

Som surround 5.1
Com todas as portas necessárias para um autêntico som surround 5.1,
desfruta dos teus filmes, programas ou músicas favoritos com uma qualidade
de som mais rica e imersiva, bastando para tal ligar uma configuração de
altifalantes de som surround.

OMEN Command Center
O OMEN Command Center permite-lhe personalizar definições para desfrutar
de uma experiência de jogo de elite. Com apenas alguns cliques, pode fazer
com segurança o overclock da CPU e da RAM, personalizar a iluminação do
chassis e otimizar a conectividade com as funcionalidades Network Booster e
Dual Force.

Personalize a iluminação RGB do seu PC
Este PC Desktop incorpora iluminação LED RGB no chassis para efeitos
luminosos personalizados.
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Especificações

Desempenho
Sistema operativo
Windows 10 Home 64
Processador
Intel® Core™ i5-10400F (2,9 GHz de frequência base, até 4,3 GHz com Tecnologia Intel® Turbo
Boost, 12 MB de cache L3, 6 núcleos)  
Família de processadores: Processador Intel® Core™ i5 de 10.ª geração

Chipset
Intel® H470

Memória
SDRAM HyperX® 16 GB DDR4-2666 XMP (2 x 8 GB); Velocidades de transferência que atingem
até 2666 MT/s.
Total de ranhuras: 4 DIMM

Armazenamento
256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
HDD SATA de 1 TB 7200 rpm
Unidade ótica não incluída
Dropbox
Gráficos
Discreta: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super™ (6 GB de memória GDDR6 dedicada) ; 
Equipado com arquitetura de GPU NVIDIA Turing™

Áudio
Som surround 5.1; Suporte para DTS Headphone:X™

Descrição do ecrã
Monitores vendidos separadamente. Para mais informações, visite www.hp.com/eur/home-
monitors

Energia/Alimentação
Fonte de alimentação com eficiência Bronze (500 W)

Conectividade
Interface de rede
LAN GbE 10/100/1000 Integrada

Conectividade sem fios
Tomada combinada Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) e Bluetooth® 5 (suporta velocidades de
transferência de ficheiros da ordem dos Gigabits) 
compatível com Miracast; suporte MU-MIMO
Portas
Superior: 2 Portas SuperSpeed USB Type-A (débito binário de 5 Gbps); 1 Entrada de microfone;
1 Tomada combinada para auscultadores/microfone
Traseira: 1 Porta SuperSpeed USB Type-C® (débito binário de 10 Gbps); 2 Portas SuperSpeed
USB Type-A (débito binário de 10 Gbps); 2 Portas SuperSpeed USB Type-A (débito binário de 5
Gbps); 2 Portas USB 2.0 Type-A; 1 Entrada de áudio (audio-in); 1 Saída de áudio (audio-out); 1
Entrada de microfone; 1 Porta RJ-45
Baías para unidades internas: Dois de 3,5 pol. disponíveis

Conectores de vídeo
1 Porta HDMI 2.0; 1 Porta DisplayPort™ 1.4; 1 Porta DVI-D

Slots de expansão
3 M.2; 1 PCIe x16

Design
Cor do Produto
Moldura frontal em preto, logotipo cromado escuro, painel lateral em vidro

Software
Apps HP
HP Audio Switch; HP Support Assistant; OMEN Command Center

Software
Netflix; ExpressVPN (período grátis de 30 dias); LastPass Premium (período grátis de 30 dias)  
1 mês grátis para novos clientes do Microsoft Office 365
Serviço e suporte
McAfee LiveSafe™

Informações adicionais
Referência
P/N: 1T0G2EA #AB9 
UPC/EAN code: 195122592813

Peso
11,46 kg;
Embalado: 14,62 kg

Dimensões
16,5 x 36,9 x 43,3 cm;
Embalado: 48 x 29,9 x 54,2 cm

Garantia
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
Funcionalidades
Solução de refrigeração de ar para processador

Gestão de segurança
Ranhura de bloqueio Kensington MicroSaver
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Acessórios recomendados
* Não incluído.

Teclado OMEN by HP
Sequencer
2VN99AA

Rato sem Fios OMEN by
HP Photon
6CL96AA

Auscultadores OMEN by
HP Mindframe Prime
6MF35AA

Serviços de garantia*

3 anos, recolha e devolução
UM918E

Notas de rodapé relativas a Principais argumentos de venda

Notas de rodapé referentes a funcionalidades

 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
 A tecnologia multinúcleo foi concebida para melhorar o desempenho de determinados produtos de software. Nem todos os clientes ou aplicações de software beneficiam necessariamente com a utilização desta tecnologia. O

desempenho e a frequência do relógio variam consoante a carga de trabalho das aplicações e as configurações de hardware e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não constituem uma medição de um
desempenho superior. É necessário um serviço de Internet (não incluído). É necessário conteúdo 4K para visualizar imagens em 4K. O resultado gráfico pode ser limitado com base na resolução máxima do ecrã.
 É necessário um serviço de Internet (não incluído). Decorridos 12 meses, é necessário adquirir uma subscrição.
 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet (vendido em separado). A disponibilidade de pontos de acesso públicos sem fios é limitada. Wi-Fi 6 (802.11ax) é retrocompatível com as especificações do Wi-Fi

802.11 anteriores. As especificações para Wi-Fi 6 são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem diferentes das especificações previstas, tal poderá afetar a capacidade de comunicação do portátil
com outros dispositivos Wi-Fi 6. Apenas disponível em países onde o 802.11ax é suportado. Wi-Fi 6 (802.11ax) não é suportado na Ucrânia, Rússia e Indonésia, onde o Wi-Fi 6 (802.11ax) será desativado e revertido para o
802.11ac pela solução Intel DRS (Intel Dynamic Regulatory Solution).
 Para usufruir do acesso remoto seguro, é necessário utilizar as credenciais da sua conta Game Stream e descarregar a aplicação OMEN Command Center na Loja da Microsoft. Compatível apenas com PCs com sistema

operativo Windows 10. É necessário um serviço de Internet (não incluído).
 Para usufruir do acesso remoto seguro, é necessário utilizar as credenciais da sua conta Game Stream e descarregar a aplicação OMEN Command Center na Loja da Microsoft. Compatível apenas com PCs com sistema

operativo Windows 10. É necessário um serviço de Internet (não incluído).
 Para usufruir do acesso remoto seguro, é necessário utilizar as credenciais da sua conta Game Stream e descarregar a aplicação OMEN Command Center na Loja da Microsoft. Compatível apenas com PCs com sistema

operativo Windows 10. É necessário um serviço de Internet (não incluído).

Rodapés com especificações técnicas

 Os novos utilizadores da Dropbox são elegíveis para usufruir de 25 GB de espaço grátis na Dropbox durante 12 meses a contar da data do registo. Para consultar todos os detalhes e as condições de utilização, incluindo as
políticas de cancelamento, aceda ao website da Dropbox em https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. É necessário um serviço de Internet (não incluído).
 30 dias de subscrição grátis do serviço McAfee LiveSafe incluídos. É necessária ligação à Internet (não incluída). Após o período grátis, é necessário adquirir uma 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 de relógio variam consoante a carga de trabalho das aplicações e as configurações de hardware e software. A numeração, marca e/ou designação da Intel não constituem uma medição de um
desempenho superior.
 O desempenho da Tecnologia Intel® Turbo Boost varia consoante o hardware, o software e a configuração geral do sistema. Para saber mais detalhes, aceda a http://www.intel.com/technology/turboboost.
 É possível ao Wi-Fi suportar velocidades da ordem dos Gigabits ao transferir ficheiros entre dois dispositivos ligados ao mesmo router. É necessário um router sem fios (vendido em separado) que suporte canais de 160 MHz.
 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, vendido em separado. A disponibilidade de pontos de acesso públicos sem fios é limitada.
 É necessário um ponto de acesso sem fios e serviço de Internet, vendido em separado. A disponibilidade de pontos de acesso públicos sem fios é limitada. Wi-Fi 6 (802.11ax) é retrocompatível com as especificações do Wi-Fi

802.11 anteriores. As especificações para Wi-Fi 6 são especificações previstas e não finais. Se as especificações finais forem diferentes das especificações previstas, tal poderá afetar a capacidade de comunicação do portátil
com outros dispositivos Wi-Fi 6. Apenas disponível em países onde o 802.11ax é suportado.

 Wi-Fi 6 (802.11ax) não é suportado na Ucrânia, Rússia e Indonésia, onde as configurações de Wi-Fi serão otimizadas para os requisitos regulamentares locais (802.11ac).
 Decorridos 30 dias, é revertido para o plano LastPass básico.
 Deve ser ativado no prazo de 180 dias a contar da data de ativação do Windows.

© Copyright 2019 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. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM e Thunderbolt são marcas comerciais ou marcas registadas da
Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos E.U.A. e noutros países. AMD, Ryzen, Athlon e Radeon são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth é uma marca comercial do respetivo proprietário e é
utilizada pela HP Inc. sob licença. NVIDIA e GeForce são marcas comerciais e/ou marcas registadas da NVIDIA Corporation nos E.U.A. e noutros países. USB Type-C® e USB-C® são marcas registadas da USB Implementers
Forum. DisplayPort™ e o logótipo DisplayPort™ são marcas comerciais detidas pela Video Electronics Standards Association (VESA®) nos E.U.A. e noutros países. McAfee e McAfee LiveSafe são marcas comerciais ou
marcas registadas da McAfee LLC nos E.U.A. e noutros países. ENERGY STAR é uma marca registada da U.S. Environmental Protection Agency (Agência de Proteção do Ambiente dos E.U.A.). Todas as outras marcas
comerciais são propriedade dos 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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