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Na scénu prichádza tvoja hra
Vyzeraj dobre a hraj ešte lepšie so stolným počítačom OMEN by HP 25L. Zaži neuveriteľný výkon s procesorom AMD1 a
oslnivou grafikou. Prispôsob si tento počítač podľa svojich predstáv vďaka prístupu bez potreby náradia a jednoduchej
inovácii2. So špičkovým moderným dizajnom a plne ovládateľným osvetlením RGB tvoja hra nikdy nevyzerala tak dobre.

*Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Výkonný procesor na hranie hier plných akcie

Priprav sa na špičkový výkon s procesorom AMD1,
oslnivou grafikou a 120 mm predným ventilátorom
na udržanie chladu.

Prispôsobenie s OMEN Gaming Hub

Prispôsobuj a inovuj podľa svojich predstáv s
aplikáciou OMEN Gaming Hub a prístupom ku
komponentom bez potreby náradia2.

Predveď svoj štýl hry

Vychutnaj si prvotriedny herný zážitok s touto
modernou hernou vežou, ktorú si môžeš prispôsobiť
a ktorej osvetlenie RGB môžeš plne ovládať.
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Funkcie
Nový uhol pohľadu
Windows 11 poskytuje pokojný a kreatívny priestor, kde sa prostredníctvom
nových funkcií môžeš venovať svojim vášňam. Od vynovenej ponuky Štart až
po nové spôsoby spojenia s obľúbenými ľuďmi, správami, hrami a obsahom –
Windows 11 je miesto, kde môžeš myslieť, vyjadrovať sa a tvoriť prirodzeným
spôsobom.3
Procesory radu AMD Ryzen™ 5000 pre stolné počítače
Či už hráš najnovšie hry, navrhuješ ďalší mrakodrap, alebo lúskaš vedecké
údaje, potrebuješ výkonný procesor, ktorý to všetko zvládne. Procesory radu
AMD Ryzen™ 5000 pre stolné počítače nastavujú novú latku pre hráčov aj
umelcov.1

Bezproblémové pripojenie
Zaži plynulý bezdrôtový prenos s kombinovanou kartou Wi-Fi CERTIFIED 6™
(2 x 2) a Bluetooth® 5.2.7
Udržateľný dizajn
Keďže aj malé veci majú veľký vplyv, tento produkt obsahuje udržateľné
materiály, napríklad farbivá na báze vody.8
McAfee® LiveSafe™
Súčasťou je bezplatné 12-mesačné predplatné služby McAfee® LiveSafe™.
Služba McAfee® LiveSafe™ chráni dáta, identitu a všetky zariadenia, aby si sa
mohol pripájať s istotou.10

Dokonalé hranie hier
GeForce RTX™ 3070 využíva Ampere – architektúru RTX 2. generácie od
spoločnosti NVIDIA. Vďaka zdokonaleným jadrám RT a Tensor, novým
streamovacím multiprocesorom a vysokorýchlostnej pamäti G6 získaš výkon,
ktorý potrebuješ na zdolanie tých najnáročnejších hier.4

Technológia DTS Headphone: X
Táto technológia vytvára autentický, priestorovo presný trojrozmerný zvuk
pomocou akýchkoľvek slúchadiel alebo slúchadiel do uší, čím poskytuje hrám,
filmom a hudbe takú úroveň hĺbky a pôsobivosti, aby ste si vychutnali čo
najlepšiu zábavu.14

SuperSpeed USB Type-A, rýchlosť prenosu údajov 5 Gb/s
Do tohto portu SuperSpeed USB Type-A s rýchlosťou prenosu údajov 5 Gbs
zapoj externé ukladacie zariadenie.5

OMEN Gaming Hub
OMEN Gaming Hub je centrum všetkého, čo ti zlepší zážitok z hrania hier. OGH
zlepšuje hru jednoduchým spôsobom, od softvérových zlepšení až po
ovládanie hardvéru a služby naživo.

SuperSpeed USB Type-C®, rýchlosť prenosu údajov 10 Gb/s
Do tohto portu SuperSpeed USB Type-C® s rýchlosťou prenosu údajov 10
Gb/s zapoj externé ukladacie zariadenie. Keďže je konektor symetrický, už
nebudeš mať starosti s jeho správnym zapojením.6
Dvojkanálová pamäť
Dvojkanálová technológia umožňuje používanie dvoch kanálov súčasne, čím
sa zdvojnásobuje rýchlosť komunikácie medzi pamäťovým radičom a RAM a
zvyšuje výkon systému.

OMEN Light Studio
Ovládaj svetelné efekty RGB pre všetky pripojené a podporované zariadenia
prostredníctvom jednej aplikácie. OMEN Light Studio uľahčuje prispôsobenie
osvetlenia s rôznymi efektami, ako sú osvetlenie okolia, vlna, interaktívny
režim a ďalšie.
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*Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Špecifikácie
Výkon

Dizajn

Operačný systém

Farba produktu

Windows 11 Home

Procesor

Čierna farba, sklený bočný panel, tmavé chrómované logo
Zvisle česaná povrchová úprava

Procesor AMD Ryzen™ 7 5700G (max. zvýšená frekvencia 4,6 GHz, vyrovnávacia pamäť L3 16
MB, 8 jadier, 16 vlákien)6,7
Skupina procesora: Procesor AMD Ryzen™ 7

Softvér

AMD B550

HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN
Gaming Hub; HP Enhanced Lighting

Čipová sada
Pamäť

16 GB pamäte HyperX DDR4-3200 MHz XMP RGB RAM (2 x 8 GB) s chladičom
Rýchlosť prenosu dát až 3200 MT/s
Pamäťové sloty: 4 DIMM

Aplikácie HP
Softvér

Ukladacie zariadenia

ExpressVPN (30-dňová skúšobná verzia zadarmo); LastPass Premium (30-dňová skúšobná
verzia zadarmo)17;
12-mesačná ponuka služby McAfee LiveSafe™ poskytovaná s produktom2;
1-mesačná skúšobná verzia pre nových zákazníkov služieb Microsoft 36524

Grafika

12-mesačná ponuka služby McAfee LiveSafe™ poskytovaná s produktom2

Zvuk

Ďalšie informácie

1 TB čierna jednotka WD PCIe® NVMe™ M.2 SSD
25 GB úložisko Dropbox na 12 mesiacov1
Samostatná: Grafika NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 (8 GB vyhradenej pamäte GDDR6) s LHR ;
Priestorový zvuk 5.1; Ovládanie zvuku Omen podporuje technológiu DTS:X® Ultra

Napájanie

Napájací zdroj 600 W 80 Plus ATX s certifikátom Gold;

Konektivita

Servis a podpora

Katalógové číslo

P/N: 69B66EA #BCM
Kód UPC/EAN: 196548548002

Štítky ekologickej bezpečnosti

Sieťové rozhranie

Registrácia EPEAT® Silver 27
certifikácia ENERGY STAR®

Bezdrôtové pripojenie

Farba na báze vody 41

Integrované rozhranie 10/100/1 000 GbE LAN
Kombinovaná karta Realtek Wi-Fi 6 (2 x 2) a Bluetooth® 5.2 (podpora gigabitových rýchlostí
prenosu údajov) 11,12,13,16
podpora MU-MIMO

Porty

Hore:
2 porty SuperSpeed USB Type-A, prenosová rýchlosť 5 Gb/s; 1x kombinovaný port pre
slúchadlá/mikrofón; 1 port pre mikrofón
Vzadu:
1 port SuperSpeed USB Type-C®, prenosová rýchlosť 10 Gb/s; 1 port SuperSpeed USB TypeC®, prenosová rýchlosť 5 Gb/s; 4 USB 2.0 Type-A; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 port
pre mikrofón; 1 port RJ-45

Video konektory

1 port HDMI 2.1; 1 port DisplayPort™

Rozširujúce sloty

1 PCIe x16; 3 zásuvky M.2 (2 pre SSD, 1 pre WLAN)

Špecifikácie trvalo udržateľného vplyvu:
Hmotnosť

13,81 kg;
Balené: 14,17 kg

Rozmery

16,5 x 39,61 x 44,8 cm;
Balené: 49,8 x 29,9 x 57 cm

Záruka výrobcu

2-ročná (2/2/0) obmedzená záruka pokrýva náklady na diely a prácu počas 2 rokov.
Nevzťahuje sa na opravu priamo u zákazníka. Zmluvné podmienky sa v jednotlivých krajinách
líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Klávesnica

Súprava čiernej káblovej klávesnice a myši HP 225

Funkcie

Riešenie vzduchového chladenia procesora

Správa zabezpečenia

Štrbina na zámok Kensington MicroSaver
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Odporúčané príslušenstvo

Služby v rámci záruky*

* Nie je súčasťou dodávky.
OMEN Blast Headset
1A858AA

OMEN by HP Mouse Pad
100
1MY14AA

OMEN by HP Mouse Pad
300
1MY15AA

3-ročná záruka na vrátenie
UM908E

Kľúčové vlastnosti – poznámky pod čiarou
1

Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v
závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie produktov spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu. Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou
dodávky.
2
Toto zariadenie bolo navrhnuté na optimálny výkon. Inovácia počítača môže mať vplyv na záruku.

Funkcie – poznámky pod čiarou
3 Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený

hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows prebieha automaticky a je povolená. Vyžaduje sa vysokorýchlostný internet a konto Microsoft. Poskytovateľ internetových služieb
si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozrite si stránku http://www.windows.com.
4 ©2022 NVIDIA Corporation. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce a GeForce RTX sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti NVIDIA Corporation v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné
známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.
5
Skutočná priepustnosť sa môže líšiť.
6 Skutočná priepustnosť sa môže líšiť. USB Type-C® a USB-C® sú ochranné známky organizácie USB Implementers Forum.
7 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Sieť Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) je spätne kompatibilná
s predchádzajúcimi špecifikáciami 802.11. Sieť Wi-Fi CERTIFIED 6™ je navrhnutá na podporu gigabitových rýchlostí prenosu údajov pri prenose súborov medzi dvoma zariadeniami pripojenými k rovnakému smerovaču.
Vyžaduje sa samostatne predávaný bezdrôtový smerovač podporujúci kanály 80 MHz a vyššie. Sieť Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) nie je podporovaná v Bielorusku, kde budú nastavenia siete Wi-Fi optimalizované podľa
miestnych regulácií (802.11ac).
8 Percentuálny podiel farby na báze vody sa líši v závislosti od produktu.
10
Vyžaduje sa služba pripojenia na internet, ktorá nie je súčasťou dodávky. Po uplynutí 12 mesiacov sa vyžaduje predplatné.
14 Dlhodobé počúvanie osobného stereozariadenia pri vysokej hlasitosti môže viesť k poškodeniu sluchu. Ak chceš znížiť riziko poškodenia sluchu, zníž hlasitosť a obmedz počúvanie pri vysokej hlasitosti.

Poznámky k technickým údajom
1

25 GB úložisko Dropbox zadarmo na 12 mesiacov od dátumu registrácie. Úplné podrobnosti a podmienky používania vrátane podmienok zrušenia sú uvedené na stránke služby Dropbox
https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Vyžaduje sa služba pripojenia na internet, ktorá nie je súčasťou dodávky.
2 Súčasťou je bezplatné 1-ročné predplatné služby McAfee LiveSafe. Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou dodávky. Po uplynutí tejto lehoty sa vyžaduje predplatné.
6 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v
závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie produktov spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu. Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou
dodávky.
7 Maximálny výkon pri pretaktovaní sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému.
11
Pripojenie Wi-Fi® s podporou gigabitových rýchlostí možno dosiahnuť pri prenose súborov medzi dvoma zariadeniami pripojenými k rovnakému smerovaču. Vyžaduje sa samostatne predávaný bezdrôtový smerovač,
ktorý podporuje kanály 160 MHz.
12 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
13 Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Sieť Wi-Fi 6 (802.11ax) je spätne kompatibilná s
predchádzajúcimi špecifikáciami 802.11. Parametre siete Wi-Fi 6 sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre od orientačných odlišovať, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača
komunikovať s inými zariadeniami v sieti Wi-Fi 6. K dispozícii len v krajinách, v ktorých je podporovaný štandard 802.11ax.
16 Sieť Wi-Fi 6 (802.11ax) nie je podporovaná na Ukrajine, v Rusku a Indonézii, kde budú nastavenia siete Wi-Fi optimalizované podľa miestnych regulačných požiadaviek (802.11ac).
17
Po 30 dňoch sa vrátite k základnej verzii aplikácie LastPass.
24
Musí sa aktivovať do 180 dní od aktivácie systému Windows.
27 Na základe registrácie U.S. EPEAT® v súlade s normou IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav registrácie EPEAT® sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epeat.net.
41 Percentuálny podiel farby na báze vody sa líši v závislosti od produktu.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo
vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa poskytujú spolu s takýmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je
zodpovedná za technické a redakčné chyby ani za vynechaný text v tomto dokumente. Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM a Thunderbolt sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a ďalších krajinách. AMD, Ryzen, Athlon a Radeon sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth je ochranná známka príslušného
vlastníka a spoločnosť HP Inc. ju používa na základe licencie. NVIDIA a GeForce sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NVIDIA Corporation v USA a ďalších krajinách. USB Type-C® a
USB-C® sú registrované ochranné známky organizácie USB Implementers Forum. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky združenia Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a ďalších
krajinách. McAfee a McAfee LiveSafe sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti McAfee LLC v USA a ďalších krajinách. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka Úradu pre ochranu
životného prostredia v USA. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie
funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS. Aktualizácia systému Windows prebieha
automaticky a je povolená. Vyžaduje sa konto Microsoft a vysokorýchlostný internet. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Pozri
http://www.windows.com.
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