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HP introduceert ‘s werelds eerste dual-screen
gaming laptop en een nieuwe lijn game-
innovaties
Met geavanceerde displays en accessoires, brengen de HP
Pavilion Gaming en de OMEN game-ervaringen naar een hoger
niveau

Amstelveen, 14 mei 2019 — Vandaag onthult HP op het HP Gaming Festival in Beijing een

krachtige line-up van OMEN en HP Pavilion Gaming innovaties, waarmee het bedrijf de lat voor

gaming ervaringen hoger legt.

 

De OMEN X 2S is 's werelds eerste dual-screen gaming laptop1 met buitengewone dynamische

en multitasking mogelijkheden. De OMEN 15 en OMEN 17 laptops zijn uitzonderlijk krachtig

in het dunste design tot nu toe. Zowel de HP Pavilion Gaming 15 en HP Pavilion Gaming

17 laptops bieden een ongekende veelzijdigheid en mobiliteit voor gamers en creatives. Met

verbeteringen aan de OMEN Command Center-software en nieuwe OMEN en HP Pavilion

Gaming-displays en -accessoires, heeft HP een toonaangevend gaming-ecosysteem ontwikkeld,

dat alles biedt wat gamers nodig hebben om vooruitgang te boeken en hun doelen te bereiken.

 

Uit onderzoeken binnen de gamingindustrie blijkt dat 82 procent van de mensen hun mobiele

telefoon gebruikt voor het versturen van berichten tijdens het gamen, 61 procent luistert naar

muziek en 49 procent kijkt naar livestreams, video’s en bekijkt websites2. Met dit in gedachten

heeft HP een tweede scherm aan de OMEN X 2S toegevoegd in de vorm van een eenvoudig te

gebruiken 6-inch 1080p touchscreen. Hiermee kunnen spelers vrienden in WeChat en

WhatsApp berichten sturen, door Spotify bladeren, Twitch en YouTube filmpjes bekijken of kan

dit extra scherm dienen als hub voor OMEN Command Center-software.
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Highlights:

- De HP Stitch S-Serie, het onlangs aangekondigde dye sublimatieportfolio, versterkt HP's

intrede in de mode-, soft signage- en interieurtextielindustrie

- De HP Stitch S1000 126-inch printer is de nieuwste aanvulling op het onlangs aangekondigde

HP Stitch portfolio en biedt een dye sub productie voor extra brede toepassingen

- De printer levert een hoge kwaliteit op transferpapier en direct-to-fabric. Door de eenvoudige

bediening en hoge productiviteit ontstaat er minder afval

HP OMEN prijzen en beschikbaarheid3

- OMEN X 2S Laptop is ’s werelds eerste dual-screen gaming laptop1, ontworpen voor next-

gen gaming.

Naar verwachting beschikbaar in juli vanaf €2,999

- OMEN 15 en OMEN 17 Laptop zijn de kleinere, koelere en krachtigere nieuwe versies van

de OMEN-laptops.

Naar verwachting is de OMEN 15 laptop beschikbaar in juli vanaf €1,799 en de OMEN 17

laptop in juli vanaf €1,299

- OMEN X 25 Display en OMEN X 25f Display4 zijn voorzien van micro-edge bezels,

hebben een responstijd van één milliseconde en NVIDIA®, G-SYNC® en AMD Radeon™

FreeSync™5 technologieën om de toonaangevende 240 Hz verversingsfrequenties6 te

synchroniseren met de GPU en ervoor te zorgen dat de beelden niet worden verstoord.

Naar verwachting is de OMEN X 25 Display beschikbaar in juli vanaf €639 en de OMEN X 25f

Display in juli vanaf €469

- OMEN Photon Wireless Mouse heeft een verscheidenheid aan

aanpassingsmogelijkheden, waaronder verwijderbare steunen en 11 aanpasbare knoppen. 

Naar verwachting beschikbaar in juli vanaf €149.99

- OMEN Outpost Mousepad kan de OMEN Photon Mouse in 2,5 uur opladen door de Qi

draadloze oplaadmogelijkheden. 

Naar verwachting beschikbaar in juli vanaf €139.99

- OMEN Citadel Gaming Chair is ontworpen voor maximale zitruimte met een hoge

rugleuning, die een gezonde houding voor de volledige ondersteuning van de wervelkolom

bevordert.

Naar verwachting beschikbaar in augustus vanaf €349

https://edelmanftp.box.com/s/f6hapxf9opcuesvcb4trn9y7ecr21q37
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- HP Pavilion Gaming 15 Laptop heeft een dunner frame dan voorheen en komt met een

daling van acht procent in hoogte ten opzichte van het vorige model. De HP Pavilion Gaming

17 Laptop bevat technologische verbeteringen en opties voor de nieuwste 9e generatie Intel

Core i5/i7 high performance mobiele CPU's7 en tot de onlangs aangekondigde NVIDIA®

GeForce® GTX 1660 Ti met Max-Q ontwerp8.

Naar verwachting is de Pavilion Gaming 17 laptop beschikbaar in juni vanaf €1,099 en de HP

Pavilion Gaming 15 laptop in juni vanaf €999

- HP Pavilion Gaming Mouse 200 is vakkundig ontworpen om nauwkeurige richt- en

cursorbewegingen te verkrijgen en heeft een groot aantal aanpassingsopties, zoals DPI en RGB-

lichteffecten.

Beschikbaar vanaf €31.99

- HP Pavilion Gaming Mousepad 400 bestaat uit een fijn gestructureerd doek wat rafelen

tegengaat en is geoptimaliseerd voor zowel de snelheid als de controle van verschillende

speelstijlen.

Beschikbaar vanaf €29.99

OVER HP NEDERLAND

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons

portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij belevingen

die indruk maken. Meer informatie over HP is beschikbaar op www.hp.nl.

1 Based on gaming laptops shipped as of 04/15/2019 with integrated dual screens. Gaming

laptops defined as laptops with models targeting specifically to gamers. Gaming laptops defined

as laptop with NVIDIA® GeForce® GTX 1060 or NVIDIA® GeForce RTX™ or AMD Radeon™

R9 or AMD Radeon™ RX 470 & above Graphics, excluding detachable PCs.

2 Lightspeed – Gamer Mobile Screen Stacking Report, October 31, 2018.

3 Estimated street prices. Actual prices may vary.

4 OMEN X 25f is NVIDIA® G-SYNC® Compatible and AMD Radeon™ FreeSync™ Certified so

the displays variable refresh rate will work with either NVIDIA or AMD graphics.

5 FreeSync is an AMD technology is enabled on FHD displays and is designed to eliminate

stuttering and/or tearing in games and videos by locking a display’s refresh rate to the frame

rate of the graphics card. Monitor, AMD Radeon™ Graphics and/or AMD A-Series APU

compliant with DisplayPort™ Adaptive-Sync required. AMD Catalyst™ 15.2 Beta (or newer)

required. Adaptive refresh rates vary by display.

http://www.hp.nl/
https://edelmanftp.box.com/s/y4e8u5ou4zj32k15cp2f77mi0qt0fnfp
https://edelmanftp.box.com/s/8g8ujtrzrnucqcekkw12x3yxeqj5p7ts
https://edelmanftp.box.com/s/w8yh3gves28dx4gaxb66vswe8b6l4tzz
https://edelmanftp.box.com/s/jdwxpwddi75icgqsi54iazvgqowy488r


6 All performance specifications represent the typical specifications provided by HP's

component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower.

7 Multi-core is designed to improve performance of certain software products. Not all customers

or software applications will necessarily benefit from use of this technology. Performance and

clock frequency will vary depending on application workload and your hardware and software

configurations. Intel’s numbering, branding and/or naming is not a measurement of higher

performance.

8 NVIDIA® Max-Q Design can help reduce system heat and noise in thinner form factor PCs. 

Form factor design and thickness of the system will vary.  Overall graphics performance may be

lower than alternative graphics solutions that do not utilize Max-Q design.  NVIDIA, GeForce,

Surround, and the NVIDIA logo are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA

Corporation in the U.S. and other countries.  MAXQ® is the registered trademark of Maxim

Integrated Products, Inc.

Intel, the Intel logo and Intel are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S.

and/or other countries.

NVIDIA, GeForce, Surround, and the NVIDIA logo are trademarks and/or registered

trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
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OVER HP NEDERLAND

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons portfolio van
printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en diensten, creëren wij belevingen die indruk maken. Meer
informatie over HP (NYSE: HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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