
Datasheet

Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-
0400nd PC
Werk hard en geniet van je vrije tijd

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.

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Ga een versnelling hoger met krachtige specs
Play for real with an AMD processor , impressive
graphics, plus Bluetooth® and Wi-Fi connectivity.

Eén apparaat voor al je wensen
Handel je taken af en geniet van entertainment met
Windows 11, 9 USB-poorten en voldoende
opslagruimte in deze modern vormgegeven case.

Speel beter met de OMEN Gaming Hub
Met de OMEN Gaming Hub heb je alles onder controle,
van systeemwaarden en hardwarebediening tot RGB-
verlichting.
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Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0400nd PC

Kenmerken

Een frisse blik
Windows 11 biedt een rustige en creatieve ruimte waarin je op een volledig
nieuwe manier je passies kunt uitleven. Het heeft een verjongd startmenu en
nieuwe manieren om verbinding te maken met je favoriete mensen, nieuws,
games en content. Windows 11 is de plek waar je op een natuurlijke manier
kunt nadenken, jezelf kunt uiten en je ideeën kunt uitwerken.

AMD Ryzen™ 5000-serie desktopprocessors
Of je nu de nieuwste games speelt, de volgende wolkenkrabber ontwerpt of
je hersens kraakt over wetenschappelijke data, je hebt een krachtige
processor nodig die dat allemaal - en nog meer - aankan. De
desktopprocessors uit de AMD Ryzen™ 5000-serie bepalen de nieuwe
standaard voor gamers én makers.

NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti
Met de GeForce RTX™ 3060 Ti haal je alles uit de nieuwste games met de
kracht van Ampere, NVIDIA's 2de generatie RTX-architectuur. Proteer van
ongelooijke prestaties met verbeterde ray-tracing cores en tensor cores,
nieuwe multiprocessors voor streaming en razendsnel G6-geheugen.

PCIe NVMe™ M.2 SSD-opslag
Start in enkele seconden op met tot 1 TB PCIe NVMe™ M.2 SSD-opslag.

SuperSpeed USB Type-C®-poort met 5 Gb/s datasnelheid
Sluit je externe opslagapparaat aan met deze SuperSpeed USB Type-C®-
poort met 5 Gb/s datasnelheid. De connector is omkeerbaar, dus je kunt hem
ook ondersteboven aansluiten.

Tweekanaalsgeheugen
Bij tweekanaalstechnologie werken er twee kanalen tegelijk zodat de
communicatiesnelheid tussen de geheugencontroller en het RAM wordt
verdubbeld en de systeemprestaties beter worden.

HP QuickDrop
Zet je foto's, video's, documenten en meer draadloos over tussen je pc en
mobiele apparaat.

3

1

4

5



Datasheet

Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0400nd PC

*Product kan in werkelijkheid anders zijn

Specicaties
Prestaties
Besturingssysteem
Windows 11 Home
Processor
AMD Ryzen™ 7 5700G (3,8 GHz basiskloksnelheid, tot 4,6 GHz boostkloksnelheid, 16 MB L3-
cache, 8 cores, 16 threads)  
Processorfamilie: AMD Ryzen™ 7-processor
Chipset
AMD B550A
Geheugen
16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8 GB)
Overdrachtssnelheden tot 3200 MT/s.
Geheugenslots: 2 DIMM
Opslag
1 TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden
Videokaart
Discrete: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti (8 GB GDDR6 gereserveerd) met LHR ; 
Audio
5.1 surround sound
Voeding
500 W voeding met 80 Plus Bronze-certicering;

Connectiviteit
Netwerkinterface
Geïntegreerd 10/100/1000 GbE LAN
Draadloze connectiviteit
Realtek RTL8852AE Wi 6 (2x2) en Bluetooth®? 5.2-combo 
MU-MIMO-ondersteuning
Poorten
Voor:
1 SuperSpeed USB type-C® 5 Gbps signaalsnelheid; 2 SuperSpeed USB type-A 10 Gbps
signaalsnelheid; 2 SuperSpeed USB type-A 5 Gbps signaalsnelheid; 1
hoofdtelefoon/microfoon combo
Achter:
4 USB 2.0 Type-A; 1 audio-ingang; 1 audio-uitgang; 1 microfoon; 1 RJ-45
Interne schijfposities: Eén 3,5 inch vrij
Videoconnectoren
1 HDMI 2.1; 1 DisplayPort™
Uitbreidingsslots
2 M.2 (1 voor SSD, 1 voor WLAN); 1 PCIe x16; 1 PCIe x1

Software
HP apps
HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP
Enhanced Lighting; MyHP
Software
ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie); LastPass Premium (30 dagen gratis proefversie) ; 
Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365
Service en support
McAfee LiveSafe™ 

Aanvullende informatie
Onderdeelnummer
Bestelnr.: 666G6EA #ABH 
UPC/EAN-code: 196548251438
Ecolabels
EPEAT® Silver-geregistreerd 
Specicaties van het duurzaamheidseffect:
Verf op waterbasis 
Gewicht
6,31 kg;
In verpakking: 8,64 kg
Afmetingen
15,5 x 29,73 x 33,7 cm;
In verpakking: 49,9 x 40 x 28,7 cm
Fabrieksgarantie
1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie
onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen
zijn van toepassing.
Beveiligingsbeheer
Oog voor Kensington-veiligheidsslot
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Victus by HP 15L Gaming Desktop TG02-0400nd PC

Aanbevolen accessoires
* Niet inbegrepen.

OMEN by HP Mouse Pad
300
1MY15AA

OMEN by HP Reactor
muis
2VP02AA

HP Pavilion Gaming-
headset 600
4BX33AA

Garantieservices*

3 jaar haal- en brengservice
U4812E

Voetnoten bij belangrijke verkooppunten
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en

klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de belasting van de applicatie en de hardware- en softwareconguraties. De nummering van AMD zegt niets over de kloksnelheid. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen.
 Dit apparaat is ontworpen voor optimale prestaties. Het upgraden van de pc kan gevolgen hebben voor de garantiedekking.

Voetnoten bij de functie-messaging
 Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om

optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en ingeschakeld. Snel internet en Microsoft-account zijn vereist. Uw internetprovider kan kosten in rekening
brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. Kijk op http://www.windows.com.
 © 2021 NVIDIA Corporation. NVIDIA, het NVIDIA-logo, GeForce en GeForce RTX zijn geregistreerde handelsmerken en/of handelsmerken van NVIDIA Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige

handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.
 De werkelijke verwerkingssnelheid kan variëren. USB Type-C® en USB-C® zijn handelsmerken van het USB Implementers Forum.

Technische specicaties, voetnoten
 25 GB gratis opslag in Dropbox gedurende 12 maanden vanaf de registratiedatum. Kijk voor meer informatie en de gebruiksvoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, op de website van Dropbox op

https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Een internetabonnement is vereist, maar niet inbegrepen.
 Gratis abonnement voor 30 dagen op McAfee LiveSafe service inbegrepen. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen. Na aoop moet een abonnement worden afgesloten.
 Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwareapplicaties zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. De prestaties en

klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de belasting van de applicatie en de hardware- en softwareconguraties. De nummering van AMD zegt niets over de kloksnelheid. Internettoegang is vereist maar niet inbegrepen.
 De prestaties van Max Boost-klokfrequentie zijn afhankelijk van de hardware, de software en de systeemconguratie.
 Gigabitsnelheid via Wi-Fi® is mogelijk bij het overzetten van bestanden tussen twee apparaten die op dezelfde router zijn aangesloten. Vereist een draadloze router, apart verkrijgbaar, die kanalen van 160 MHz

ondersteunt.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar.
 Een draadloos toegangspunt en internetservice zijn vereist en moeten apart worden aangeschaft. Openbare draadloze toegangspunten zijn beperkt beschikbaar. Wi-Fi 6 (802.11ax) is achterwaarts compatibel met

oudere 802.11-specicaties. De specicaties voor Wi-Fi 6 zijn voorlopige specicaties en zijn nog niet denitief. Indien de denitieve specicaties verschillen van de voorlopige specicaties, kan dit gevolgen hebben voor de
communicatie van de laptop met andere Wi-Fi 6-apparaten. Alleen beschikbaar in landen waar 802.11ax wordt ondersteund.

 Wi-Fi 6 (802.11ax) wordt niet ondersteund in de Oekraïne, Rusland en Indonesië; in die landen worden de op grond van de lokale regelgeving optimale Wi-Fi-instellingen aangeboden (802.11ac).
 Terugkeren naar LastPass Free na 30 dagen.
 Moet binnen 180 dagen na activering van Windows geactiveerd worden.
 Gebaseerd op US EPEAT®-registratie volgens IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varieert per land. Kijk voor meer informatie op www.epeat.net.
 Percentage verf op waterbasis varieert per product.

© 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 en Thunderbolt zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen. AMD, Ryzen,
Athlon en Radeon zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth is een handelsmerk dat eigendom is van de houder en dat door HP Inc. onder licentie wordt gebruikt. NVIDIA en GeForce zijn
handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van NVIDIA Corporation in de VS en andere landen. USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van het USB Implementers Forum. DisplayPort™
en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken die het eigendom zijn van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen. McAfee en McAfee LiveSafe zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van McAfee LLC in de Verenigde Staten en andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency. Alle overige
handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren. Niet alle functies zijn beschikbaar in alle edities of versies van Windows. Voor sommige systemen zijn mogelijk bijgewerkte en/of afzonderlijk
aangeschafte hardware, drivers, software of BIOS-updates vereist om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit van Windows. Windows wordt automatisch bijgewerkt en ingeschakeld. Een snelle
internetverbinding en een Microsoft-account zijn vereist. Uw internetprovider kan kosten in rekening brengen en na verloop van tijd kunnen extra eisen van kracht worden voor updates. Kijk op
http://www.windows.com.
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