H HP Inc. απογειώνει το
Gaming σε Επίπεδα Κυριαρχίας
με τη νέα σειρά OMEN X
Η HP Inc. παρουσίασε την κυκλοφορία μιας νέας οικογένειας
προϊόντων gaming, ειδικά σχεδιασμένων για εκείνους που
απαιτούν την απόλυτη, καθηλωτική gaming εμπειρία. Ο
επιτραπέζιος υπολογιστής OMEN X, το Laptop ΟΜΕΝ 17, η Οθόνη
ΟΜΕΝ X Curved Display και τα Αξεσουάρ OMEN SteelSeries
αποτελούν τα νέα, υψηλής ποιότητας προϊόντα gaming της HP.
Κατασκευασμένα ώστε να παρέχουν ασυμβίβαστη απόδοση, τα νέα
ευέλικτα προϊόντα της οικογένειας OMEN επιτρέπουν την
εξατομικευμένη προσαρμογή κάθε λεπτομέρειας, επιτείνοντας τον
ενθουσιασμό κάθε αναμέτρησης gaming.
«Ο Επιτραπέζιος Υπολογιστής ΟΜΕΝ Χ δημιουργήθηκε για
συνειδητοποιημένους gamers, οι οποίοι απαιτούν ασυναγώνιστη
απόδοση από την πρώτη στιγμή, σε ένα σώμα πλήρως προσαρμόσιμο
στις ανάγκες του κάθε gamer – κάτι που κατά κανόνα δεν
παρέχεται από τους παραδοσιακούς κατασκευαστές ηλεκτρονικών
υπολογιστών», δήλωσε ο Louis Perrin, director, consumer
products, Personal Systems EMEA, HP Inc. «Οι μηχανικοί της HP
συνδύασαν μια μοναδική σχεδίαση που μεγιστοποιεί τη θερμική
διαχείριση με υποστήριξη εξαρτημάτων που ανταποκρίνονται στις
κορυφαίες βιομηχανικές προδιαγραφές, έτσι ώστε οι πραγματικοί
λάτρεις να είναι μόνιμα εφοδιασμένοι με το πιο εξελιγμένο
υλικό, διατηρώντας την κορυφαία απόδοση και την αίσθηση της

μοναδικότητας».
Τα νέα προϊόντα της σειράς ΟΜΕΝ Χ αποτελούν προέκταση του
ευρύτερου χαρτοφυλακίου gaming της HP που ανακοινώθηκε τον
περασμένο Μάιο, το οποίο στοχεύει στη μεγιστοποίηση της
απόδοσης στο gaming με παράλληλη εξοικονόμηση κόστους. Το
brand ΟΜΕΝ Χ εστιάζει στη δημιουργία προϊόντων πολύ υψηλής
κατασκευαστικής και σχεδιαστικής αρτιότητας, προορισμένων να
παρέχουν ασυμβίβαστη καινοτομία στους gamers.
Απόδοση που κυριαρχεί
Ο επιτραπέζιος υπολογιστής ΟΜΕΝ Χ διαθέτει την πιο εξελιγμένη
τεχνολογία γραφικών, η οποία φτάνει έως την διπλή NVIDIA
GeForce GTX 1080, για εικόνα που εντυπωσιάζει απογειώνοντας
την απόδοση κάθε παιχνιδιού. Ο 6ης γενιάς επεξεργαστής Intel®
Core™ i5/i71 με δυνατότητα overclocking2, συνδυάζεται με μια
VR-ready κάρτα γραφικών για αψεγάδιαστη εικονική
πραγματικότητα και καθηλωτικές εμπειρίες 4Κ, ακόμα και για τα
πιο απαιτητικά παιχνίδια ΑΑΑ.
Η HP έχει προχωρήσει στη δημιουργία θερμικής διαχείρισης
κορυφαίου επιπέδου, διευκολύνοντας τους χρήστες ώστε να
παραμένουν «ψύχραιμοι» ακόμα και σε συνθήκες πίεσης, καθώς και
να απολαμβάνουν την υψηλότερη απόδοση με πλήρη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της συσκευής. Αυτή η πραγματικά επαναστατική
θερμική διαχείριση δημιουργήθηκε με βάση μια σχεδίαση τριών
θαλάμων για τον διαχωρισμό των εξαρτημάτων και τη
βελτιστοποίηση του κλιματισμού με αποκλειστικό σύστημα ψύξης
σε κάθε θάλαμο. Ο επιτραπέζιος υπολογιστής ΟΜΕΝ Χ διαθέτει
επίσης υποστήριξη για έως και τρεις ανεμιστήρες ψύξης 120mm με
ειδικά τοποθετημένους αεραγωγούς, καθώς και μια βάση που
ανασηκώνει το μηχάνημα επιτρέποντας την εισροή δροσερού αέρα
για βέλτιστο εξαερισμό.
Ο ΟΜΕΝ Χ περιλαμβάνει
χαρακτηριστικά:

επίσης

τα

παρακάτω

κορυφαία

Λογισμικό OMEN Control για ολοκληρωμένο σχεδιαστικό
έλεγχο, που δίνει τη δυνατότητα για τροποποιήσεις του
φωτισμού LED, καθώς και για γενικές ρυθμίσεις της
φωτεινότητας σε πραγματικό χρόνο
Σώμα/πλαίσιο αυστηρά προσαρμοσμένο στις βιομηχανικές
προδιαγραφές για απρόσκοπτες τροποποιήσεις και
αναβαθμίσεις
Πρόσβαση στο εσωτερικό χωρίς χρήση εργαλείων, καθώς και
ένα «κρυφό» toolkit μέσα στο υπολογιστή για την
πραγματοποίηση αναβαθμίσεων
Φορητός Υπολογιστής ΟΜΕΝ 17’’: Με την ισχύ των πιο Εξελιγμένων
Γραφικών NVIDIA®
Ο νέος φορητός υπολογιστής ΟΜΕΝ, με οθόνη 17,3” (43,9 εκ.),
έχει σχεδιαστεί από άκρο σε άκρο έχοντας κατά νου τις
απαιτήσεις των πιο επιδέξιων gamers. Ήδη αποτελεί έναν από
τους κορυφαίους σε απόδοση φορητούς υπολογιστές για gaming,
καθώς συμπεριλαμβάνει τα πιο εξελιγμένα γραφικά NVIDIA®
GeForce® GTX, ενώ επίσης ξεχωρίζει για την εξαιρετικά λεπτή
(32,9 mm) και ελαφριά (3,2 kg)3 σχεδίασή του.
Κατασκευασμένος και σχεδιασμένος ειδικά για σύγχρονους gamers,
ο φορητός υπολογιστής ΟΜΕΝ 17’’ προσφέρει καθηλωτικές
εμπειρίες και την ευελιξία που απαιτείται για ατέλειωτες
αναμετρήσεις. Στα νέα του χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται:
Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία γραφικών NVIDIA® GeForce®
GTX 1060 και 1070 για γρήγορες, αψεγάδιαστες και
ενεργειακά αποδοτικές εμπειρίες gaming
Η τεχνολογία απεικόνισης G-SYNC™, που βελτιστοποιεί το
gaming συγχρονίζοντας τη συχνότητα ανανέωσης της οθόνης
με την κάρτα γραφικών
Ηχεία Quad με ήχο από την Bang & Olufsen και τεχνολογία
HP Audio Boost για ρεαλιστικό ήχο υψηλής ποιότητας
Η προσθήκη μιας μίνι υποδοχής Display Port™ που παρέχει
υποστήριξη για διπλή έξοδο και streaming 2Κ ή 4Κ
Ανάλυση οθόνης έως και 4Κ με 300 nits για κορυφαίου

επιπέδου ευκρίνεια που ενισχύει την ψυχαγωγία και την
εμπειρία του gaming
Ολοκληρωμένη υποστήριξη εικονικής πραγματικότητας για
gamers που επιθυμούν να είναι πανέτοιμοι να υπερβούν το
επόμενο όριο του Virtual Reality gaming
Μια μπαταρία πολυμερών 95W που υποστηρίζει τις πιο
εξελιγμένες κάρτες γραφικών NVIDIA®, για έως και 7,25
ώρες5 αδιάλειπτης λειτουργίας
Οθόνη ΟΜΕΝ X by HP Curved: Καθηλωθείτε
Η ποιότητα της εικόνας επηρεάζει συνολικά την εμπειρία gaming·
συμπληρώνοντας την οικογένεια OMEN, η HP παρουσιάζει την οθόνη
ΟΜΕΝ X Curved, η οποία ανεβάζει τον ρεαλισμό σε ένα νέο, ακόμα
πιο καθηλωτικό επίπεδο για τους τελικούς χρήστες. Αυτή είναι η
πρώτη κυρτή οθόνη της HP που προσφέρει τεχνολογία NVIDIA® GSync™, ενσωματώνοντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις
και παρέχοντας περισσότερες επιλογές για τους χρήστες που
επιζητούν ευρείες οπτικές γωνίες και μια αδιατάρακτη εμπειρία
gaming.
Αξεσουάρ OMEN by HP SteelSeries: Ακαταμάχητη αίσθηση υπεροχής
Ενισχύοντας περαιτέρω και ολοκληρώνοντας την εμπειρία των
χρηστών με το νέο ΟΜΕΝ line-up, η HP συνεργάστηκε με τη
SteelSeries για την κυκλοφορία μιας σειράς αξεσουάρ που
παρέχουν το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα που απογειώνει την
απόλαυση του gaming.
Το Σετ Ακουστικών Κεφαλής OMEN SteelSeries διαθέτει
σχεδίαση με ελαφριά ανάρτηση για την ισομερή κατανομή
του βάρους σε ολόκληρο τον ιμάντα, διευκολύνοντας τους
gamers ώστε να παίζουν περισσότερη ώρα, με μεγαλύτερη
άνεση.
Το Πληκτρολόγιο OMEN SteelSeries παρέχει εξατομίκευση με
πάνω από 16,8 εκατομμύρια μοναδικούς χρωματικούς
συνδυασμούς που επιτρέπουν τις αλλαγές χρωμάτων την ώρα
του gaming, ανάλογα με τη δράση.

Το Ποντίκι OMEN SteelSeries περιλαμβάνει χαρακτηριστικά
απαράμιλλης απόδοσης και εξατομίκευσης, όπως ο φωτισμός
RGB, έξι πλήρως προγραμματιζόμενα κουμπιά για ταχύτερη
δράση, καθώς και μηδαμινή επιτάχυνση υλικού για ακριβείς
κινήσεις και 1:1 tracking.
Το Mouse Pad OMEN SteelSeries διαθέτει μια υψηλής
ποιότητας αντιολισθητική βάση από καουτσούκ και μια
ανθεκτική, ομαλή επιφάνεια που εμπνέουν εμπιστοσύνη
στους λάτρεις της λεπτομέρειας.
Οι

υπολογιστές

OMEN

διαθέτουν

προεγκατεστημένο

το

εξειδικευμένο λογισμικό της πλατφόρμας OMEN, το οποίo
προσφέρεται τόσο για το πληκτρολόγιο OMEN, όσο και για το
ποντίκι OMEN διευκολύνοντας τους gamers ώστε να αξιοποιούν με
άνεση το πλήθος των χαρακτηριστικών του με υποστήριξη σε
ολόκληρο το εύρος της πλατφόρμας. Επίσης, το λογισμικό
περιλαμβάνει ένα σύστημα συγχρονισμού με το cloud, έτσι ώστε
οι χρήστες να έχουν πάντα στη διάθεσή τους τις ρυθμίσεις της
επιλογής τους.
Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα6
Ο επιτραπέζιος υπολογιστής OMEN X αναμένεται να είναι
διαθέσιμος στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2016, με
αρχική τιμή €2.699, ενώ ο αυτόνομος ΟΜΕΝ Χ θα έχει
αρχική τιμή €2399.
Η Οθόνη ΟΜΕΝ Χ by HP Curved αναμένεται να είναι
διαθέσιμη στην Ελλάδα στις αρχές του 2017.
O φορητός υπολογιστής ΟΜΕΝ 17’’ αναμένεται να είναι
διαθέσιμο στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2016, με αρχική
τιμή €1.399.
Τα Αξεσουάρ OMEN by HP SteelSeries αναμένεται να είναι
διαθέσιμα στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2016, με αρχική
τιμή €129 για το Σετ Ακουστικών Κεφαλής ΟΜΕΝ, €179 για
το Πληκτρολόγιο ΟΜΕΝ, €99 για το Ποντίκι ΟΜΕΝ και €29,99
για το Mouse Pad OMEN.

