
HP Inc 

University Business Center II 

ul. Szturmowa 2A 

02-678 Warszawa 

  

 

hp.pl  

 Strona 1z5 

 

 

Informacja prasowa 

 

HP prezentuje nowe produkty i usługi 

dla graczy na Gamescom 2019 
Nowa wersja oprogramowania OMEN Command Center 

wesprze gracza Sztuczną Inteligencją, a odświeżone 

komputery i laptopy Pavilion zadowolą tych, którzy 

oczekują jak najlepszej wydajności, w przystępnej 

cenie. Wśród nowości znalazły się również m.in.: 

monitor OMEN X 27, słuchawki OMEN Mindframe Prime 

oraz plecaki i torby OMEN Transceptor. 
 

Najważniejsze informacje: 

• OMEN Command Center: ciągłe doskonalenie dzięki rewolucyjnemu 

oprogramowaniu z SI 

• OMEN X 27: wysoka częstotliwość odświeżania1, panel QHD2 i opatentowana 

funkcja wspomagająca celność 

• Akcesoria OMEN: kolejna generacja słuchawek Mindframe, z wyjątkową linią 

futerałów 

• Pavilion Gaming Desktop i Pavilion Gaming 15: wydajność do pracy i rozrywki  

 

Warszawa, 22 sierpnia 2019 r. – Podczas targów Gamescom 2019 firma HP 

zaprezentowała nowe urządzenia i usługi z serii OMEN oraz Pavilion Gaming, 

zaprojektowane z myślą o zapewnieniu graczom jak najlepszych wrażeń podczas gry, 

niezależnie od poziomu zaawansowania.  

 

Gaming to prawdziwy fenomen ostatnich lat, co potwierdzają najnowsze dane. Na całym 

świecie gra obecnie 2,3 mld ludzi, a chęć udowodnienia swojej przewagi nad konkurencją 

w grach multiplayer jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie ponad jedna trzecia 

graczy koncentruje się na wirtualnej rywalizacji i doskonaleniu swoich umiejętności3. Może 

im w tym pomóc np. odświeżone oprogramowanie OMEN Command Center4, wsparte 

przez SI. 

 

Kontakt dla mediów 

 

Konrad Domański 

Senior Project Executive 

Lighthouse 

+48 724 745 369 

k.domanski@lhse.pl 
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Poza nowym oprogramowaniem, HP zapowiada premierę innych nowości: monitora 

OMEN X 27, słuchawek OMEN Mindframe Prime, klawiatury OMEN Encoder oraz plecaków 

i toreb z rozwijającej się linii OMEN Transceptor. Wśród nowości Pavilion Gaming warto 

wyróżnić komputer stacjonarny Pavilion, klawiaturę Pavilion Gaming 800 i laptop dla 

graczy Pavilion Gaming 15 z procesorem AMD. Ofertę uzupełniają monitory HP 22x i HP 

24x. 

 

OMEN to marka, której celem jest budowanie ekosystemu najlepszego sprzętu, 

oprogramowania, treści i usług – powiedziała Anne-Sophie Hadberg, General Manager, 

EMEA Personal Systems, HP Inc. Dzięki najnowszemu oprogramowaniu i 

zaprezentowanym właśnie urządzeniom, w tym OMEN Command Center, OMEN X 27 i 

Pavilion Gaming Desktop, HP wzbogaca swoją ofertę o produkty i usługi, które pomogą 

graczom rozwijać swoje umiejętności i stale się doskonalić. 

 

Krok przed innymi 

 

OMEN Command Center4 to odświeżone oprogramowanie dostępne dla każdego 

komputera PC z systemem Windows 10, za pośrednictwem sklepu Windows Store. Nowe 

centrum zarządzania OMEN zostało rozbudowane o wiele przydatnych funkcji, w tym:  

 

• Coaching5 - usługa przeznaczona dla komputerów OMEN ze wsparciem dla 
League of Legends, z większą liczbą gier w planach. Narzędzie wykorzystuje 
Sztuczną Inteligencję (opartą na technologii Mobalytics) do analizy rozgrywki i 
dostarcza kluczowe informacje na temat mocnych i słabych stron w celu 
poprawy wyników gracza. 

• Dzięki My Games6 gracze mogą zarządzać swoimi urządzeniami i uzyskiwać 
szybki i łatwy dostęp dostęp do biblioteki gier z jednej lokalizacji. Opcja ta 
obejmuje monitorowanie rozgrywki w czasie rzeczywistym, pozwalając na 
śledzenie liczby godzin spędzonych na graniu w konkretne tytuły wraz z 
tygodniowymi analizami. 

• Nowa funkcja Profiles7 umożliwia tworzenie profili opartych na nastroju, 
aktywności lub grze. Dedykowana komputerom i akcesoriom OMEN, w tym 
klawiaturze OMEN Sequencer i myszy OMEN Photon.  

• Dzięki platformie Rewards Beta8 (stworzonej przez Versus Systems), 
uruchomionej w Stanach Zjednoczonych, gracze mogą zdobywać nagrody 
podczas grania i rywalizacji z innymi. 

 

Monitor dla najbardziej wymagających 

 

Nowy monitor OMEN X 27 to przede wszystkim wyświetlacz Quad HD2 (o rozdzielczości 

2560 x 1440), który zapewnia świetny zakres dynamiki i 90 proc. gamę kolorów DCI P3. 

Aby w pełni wykorzystać potencjał coraz mocniejszych desktopów dla graczy, OMEN X 27 

oferuje częstotliwość odświeżania 240 Hz 1 z czasem reakcji 1 ms oraz AMD Radeon 

FreeSync™ z certyfikatem 2 HDR9. Monitor łączy wydajność z odważną, przyciągającą 

wzrok stylistyką z trzema ramkami Micro Edge, wykonaną w całości z metalu podstawą i 

dodatkowym podświetleniem, którym można sterować z użyciem OMEN Command 

Center4, wraz z funkcją wspomagania celowania, dla której można dostosować kształt i 

kolor. 
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Ulepszone akcesoria 

 

Nowe słuchawki OMEN Mindframe Prime wyposażono w kilka przydatnych usprawnień.  

Rewolucyjna funkcja aktywnego chłodzenia dzięki technologii FrostCap wykorzystuje 

jeszcze lepszy pasywny system – dodano nowy grafitowy radiator z powiększonymi 

nakładkami nausznymi10. Wbudowany dźwięk przestrzenny 7.1 oparty na technologii C-

Media Xear™ pozwala na dokładną lokalizację przeciwnika. Mikrofony z funkcją redukcji 

hałasu z otoczenia (ENC) blokują dodatkowe dźwięki w pomieszczeniu. I wreszcie nowy 

pakiet OMEN Audio Lab w OMEN Command Center4 daje pełną kontrolę nad wrażeniami 

słuchowymi dzięki rozbudowanemu equalizerowi, który oferuje wiele ustawień m.in. 

dostosowanie poziomu dźwięku oraz przełączniki włączania/wyłączania dźwięku 

przestrzennego 7.1 i mikrofonów ENC. 

 

Do klawiatury mechanicznej OMEN 1100 z niebieskimi przełącznikami dołącza nowa -

OMEN Encoder, z przełącznikami Cherry MX Red i Cherry MX Brown, z wyczuwalnym 

momentem aktywacji klawisza, dla użytkowników, którzy wymagają wyjątkowo 

szybkiego i sprawnego działania. Klawiatury wyposażono dodatkowo w takie funkcje, jak 

n-key rollover oraz anti-ghosting i można nimi zarządzać z poziomu oprogramowania 

OMEN Command Center4. 

 

Granie w doskonałym stylu 

 

Oprócz urządzeń i akcesoriów HP oferuje też stylową odzież OMEN i wyjątkowy plecak 

OMEN X Transceptor. Teraz ta linia zostanie doposażona przez liczne nowości: torbę 

OMEN Transceptor 17,3” Duffel bag, nowe 15” plecaki i futerał na słuchawki OMEN 

Transceptor, który pasuje idealnie do słuchawek OMEN Mindframe Prime. 

 

Wyjątkowa przyjemność z grania 

 

Komputer stacjonarny Pavilion Gaming zachęca do rozbudowy dzięki nowej, kompaktowej, 

15L konstrukcji. W obudowie umieszczono gniazda rozszerzeń na maksymalnie trzy 

napędy11 i przewidziano możliwość samodzielnej rozbudowy pamięci, kart graficznych 

oraz kart sieciowych. W zależności od konfiguracji może to być wersja nawet z 

ośmiordzeniowymi procesorami Intel Core i7 9. generacji12 lub ośmiordzeniowymi AMD 

Ryzen™ 7 3. generacji12, kartami graficznymi NVIDIA® GeForce® RTX 2070 i RTX 2060 

SUPER™ oraz maksymalnie 32 GB pamięci DDR4. 

 

Najnowszy Pavilion Gaming 15 to pierwszy laptop dla graczy z procesorem AMD 

oferowany przez HP. Notebooka wyposażono w procesor Ryzen™ 712 i kartę graficzną 

NVIDIA® GeForce® GTX 1660Ti z technologią Max-Q13. Ekran 1080p14 charakteryzuje się 

niewielkimi ramkami Micro Edge i odświeżaniem 144 Hz lub 60 Hz1. Usprawniony system 

chłodzenia (podwójny wentylator, szeroki tylny otwór wentylacyjny i powiększone wloty 

powietrza), zapewnia jeszcze lepszą wydajność i stabilność podczas dłuższego 

użytkowania. Laptop opcjonalnie może być wyposażony w technologię Wi-Fi 5, 

obsługującą nawet gigabitowe prędkości przesyłu danych. 
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Komputer stacjonarny nie byłby kompletny bez klawiatury, a Pavilion Gaming 800 

wyposażono w precyzyjne i ciche czerwone przełączniki mechaniczne z funkcjami anti-

ghosting i n-key rollover oraz czterostrefowe podświetlenie LED z możliwością szybkiego 

przełączania trybów. 

 

Te dodatki do ekosystemu Pavilion Gaming doskonale łączą się z nowymi monitorami dla 

graczy: HP 22x i HP 24x. Cechy charakterystyczne tych modeli to częstotliwość 

odświeżania 144 Hz1, czas reakcji na poziomie 1 ms1, technologia AMD Radeon™ 

FreeSync™9, wbudowane głośniki oraz regulowane stojaki. Monitor HP 24x jest ponadto 

zgodny z technologią G-SYNC®15, a ramki Micro Edge poprawiają wrażenia wizualne.  

 

Ceny i dostępność16 

• Monitor OMEN X 27 będzie dostępny w regionie EMEA w październiku w cenie 

2999 PLN. 

• Zestaw słuchawkowy OMEN Mindframe Prime będzie dostępny w regionie EMEA 

w sierpniu w cenie 869 PLN. 

• Klawiatura OMEN Encoder będzie dostępna w regionie EMEA w październiku w 

cenie 609 PLN.  

• Torby OMEN Transceptor będą dostępne w regionie EMEA w sierpniu w cenie od 

219 PLN. 

• Komputer stacjonarny Pavilion Gaming będzie dostępny w regionie EMEA w 

sierpniu w cenach od 2699 PLN (AMD) i 2899 PLN (Intel). 

• Laptop Pavilion Gaming 15 z Windows 10 będzie dostępny w regionie EMEA pod 

koniec października w cenie od 3299 PLN. 

• Klawiatura Pavilion Gaming 800 jest już dostępna w regionie EMEA w cenie 439 

zł 

• Monitor HP 22x będzie dostępny w regionie EMEA w październiku w cenie 739 zł. 

• Monitor HP 24x będzie dostępny w regionie EMEA w październiku w cenie 999 zł. 

• Usługa Game Coaching jest dostępna z Command Center w regionie EMEA już 

teraz, zaś platforma Rewards będzie dostępna z Command Center w regionie 

EMEA na początku 2020 r.  

 
O firmie HP 

HP Inc. tworzy nowe rozwiązania technologiczne, które mają znaczący wpływ na życie ludzi. 

Szerokie portfolio produktów firmy obejmuje komputery osobiste, drukarki, urządzenia do druku 3D 

oraz usługi, które sprostają nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Więcej informacji na 

temat HP Inc. można znaleźć pod adresem www.hp.pl 

 
 

1. Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym specyfikacjom dostarczanym przez producentów 

komponentów HP; rzeczywiste wyniki mogą być inne. 

2. Wyświetlanie obrazów w jakości Quad HD (2560 x 1440) wymaga treści Quad HD 

3. „Casual Video Game Player Segmentation Framework”, PS Insights, wrzesień 2018 r. 

4. Obsługiwane urządzenia: OMCC obsługuje wszystkie komputery PC z systemem Windows 10 (RS3 lub 

nowszy). Aplikacja nie powinna być instalowana na komputerze PC z innym systemem niż Windows 10 

(RS3 lub nowszy). Obsługiwane języki: Angielski/Arabski (ar)/ Chiński-S (zh-cn)/ Chiński-T (zh-tw) 

chorwacki (hr)/czeski (cs)/ duński (da)/niderlandzki (nl)/ fiński (fi)/ francuski (fr)/ niemiecki (de)/ grecki (el)/ 

włoski (it)/ japoński (ja)/ koreański (ko)/ łotewski (lv)/ litewski (lt)/ norweski (no)/ polski (pl)/ portugalski 

(Portugalia) (pt-pt)/ rosyjski (ru)/ serbski (sr)/ słowacki (sk)/ słoweński (sl)/ hiszpański (es)/ szwedzki (sv) 

http://www.hp.pl/
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5. Wyzwania i nagrody różnią się w zależności od lokalizacji i będą okresowo aktualizowane do wyczerpania 

zapasów. Kompatybilność produktu: Komputery OMEN i inne / regiony: wyłącznie Stany Zjednoczone 

6. Kompatybilność produktu: wyłącznie komputery OMEN / regiony: wszystkie regiony z wyjątkiem Chin. 

Uwaga: HP współpracuje z firmą zewnętrzną o nazwie „Mobalytics” i oferuje usługę Coaching 

użytkownikom komputerów PC OMEN bezpłatnie przez rok. Użytkownicy, którzy chcą nadal korzystać z tej 

usługi, powinni wykupić subskrypcję usługi Mobalytics, która obecnie jest oferowana w wersji OPEN BETA, 

a dokładnie informacje na temat opłaty abonamentowej nie są jeszcze znane, więcej informacji można 

znaleźć w witrynie https://mobalytics.gg/terms/ 

7. Kompatybilność produktu: komputery OMEN i inne / regiony: wszystkie regiony 

8. Kompatybilność produktu: dostępna wyłącznie dla klawiatury OMEN Sequencer i myszy OMEN Photon. 

Komputer OMEN nie jest wymagany / regiony: wszystkie regiony 

9. FreeSync to technologia AMD® dostępna na wyświetlaczach FHD lub QHD i zaprojektowana w celu 

wyeliminowania zacinania się i/lub rozchodzenia się obrazu w grach i filmach wideo poprzez blokowanie 

częstotliwości odświeżania wyświetlacza w stosunku do częstotliwości odświeżania klatek na karcie 

graficznej. Konieczne jest użycie monitorów zgodnych z kartą graficzną AMD Radeon  i/lub AMD APU serii A 

ze złączem DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Obsługa FreeSync przez HDMI wymaga sterownika AMD 

15.11 Crimson (lub nowszego). Szybkość odświeżania adaptacyjnego różni się w zależności od monitora. 

Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.amd.com/freesync 

10. Słuchanie osobistych urządzeń stereo lub używanie słuchawek przy maksymalnej głośności przez dłuższy 

czas może uszkadzać słuch użytkownika. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy zmniejszyć 

głośność i skrócić czas słuchania przy pełnej głośności. 

11. W przypadku dysków SSD GB = 1 miliard bajtów. TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność 

sformatowana jest mniejsza. Do 35 GB dysku systemowego jest zarezerwowane dla oprogramowania do 

przywracania systemu. 

12. Procesory wielordzeniowe zaprojektowano w celu poprawy wydajności niektórych produktów. Nie wszyscy 

klienci czy aplikacje programowe odniosą korzyści z używania tej technologii. Wydajność i częstotliwość 

zegara mogą się różnić w zależności od obciążenia aplikacji oraz konfiguracji sprzętowych i programowych. 

Numery, oznaczenie marki i/lub nazwy produktów Intel nie oznaczają wyższej wydajności. Procesory Quad 

mają 4 rdzenie, procesory Hexa – 6 rdzeni, a procesory Octa – 8 rdzeni. 

13. Technologia NVIDIA® Max-Q Design może pomóc w zmniejszeniu ilości ciepła i hałasu w komputerach PC o 

mniejszej obudowie. Całkowita wydajność grafiki może być niższa niż w przypadku alternatywnych 

rozwiązań graficznych, które nie wykorzystują technologii Max-Q. NVIDIA, GeForce, Surround i logotyp 

NVIDIA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach 

Zjednoczonych i pozostałych krajach. MAXQ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Maxim 

Integrated Products, Inc. 

14. Wyświetlanie obrazów FHD wymaga istnienia treści w rozdzielczości FHD. Wyświetlanie obrazów 4K 

wymaga istnienia treści w rozdzielczości 4K. 

15. Monitor HP 24x jest kompatybilny z NVIDIA® G-SYNC® i posiada certyfikat AMD Radeon™ FreeSync™, 

zatem wyświetlacze o zmiennej częstotliwości odświeżania będą działać z układami graficznymi NVIDIA 

lub AMD. 

16. Przewidywane ceny w sklepach. Rzeczywiste ceny mogą się różnić. 

 

Intel, logo Intel i Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach 

Zjednoczonych i/lub innych krajach. 

 

NVIDIA, GeForce, Surround i logotyp NVIDIA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi 

NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. 

 
 

 

https://mobalytics.gg/terms/
http://www.amd.com/freesync

