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Gefeliciteerd met de aanschaf van dit fraai ontworpen apparaat. Wij zijn er zeker van 
dat dit prachtige apparaat u een perfecte en professionele ervaring zal bieden. Wij zijn 
er trots op dat dit apparaat grondig is getest en gecertificeerd met onze reputatie voor 
onovertroffen betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

Uitpakken
Verwijder de verpakking en controleer de inhoud zorgvuldig. Neem onmiddellijk contact op 
met uw leverancier als er beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn. Bewaar de doos 
en verpakkingsmaterialen om eventueel later voor verzending te kunnen hergebruiken. De 
verpakking dient de volgende inhoud te hebben:

 ▶ De apparatuur
 ▶ Verkorte handleiding
 ▶ AC/DC adapter en netsnoer 
 ▶ Optionele alles-in-één applicatieschijf met de volledige versie van de 

gebruikershandleiding, drivers, hulpprogramma's en meer. 
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Productoverzicht
Dit gedeelte geeft een beschrijving van de basiskenmerken van het apparaat. Het zal 
u helpen vertrouwd te raken met dit apparaat voordat u deze in gebruik neemt. De 
afbeeldingen die hier worden getoond dienen uitsluitend als referentie.

Bovenzijde aanzicht

1. Lichtbalken/ Power LED
De verlichte activiteit kan worden afgesteld met de MSI Dragon Center software. 
Raadpleeg het Handboek voor Notebook Softwaretoepassingen voor verdere 
informatie.
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Aanzicht achterzijde

1. Voedingsaansluiting
Deze aansluiting dient voor de aansluiting van de wisselstroomadapter voor de 
stroomvoorziening voor de apparatuur.

2. HDMI-aansluiting  
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) technologie is de leidende interface in de 
indutrie en de-facto standaard die high-definition (HD) met ultra high-definition (UHD) 
apparatuur verbindt.

3. USB 3.0 Poort
USB 3.0, de SuperSpeed USB, levert de hogere interface snelheden voor het 
aansluiten van verschillende soorten apparaten, zoals opslagapparaten, harde 
schijven, of videocamera's en biedt meer voordelen over datatransmissie met hoge 
snelheid.

4. USB 3.1 Poort (Type C)
USB 3.1, de SuperSpeed USB, levert de hogere interface snelheden voor het 
aansluiten van verschillende soorten apparaten, zoals opslagapparaten, harde 
schijven, of videocamera's en biedt meer voordelen over datatransmissie met hoge 
snelheid. 
De compacte en stijlvolle USB Type C connector heeft omkeerbare aansluitingen en 
kabelrichting, en ondersteunt schaalbare prestaties voor toekomstbestendig oplossing, 
met inbegrip van USB 3.x, DisplayPort, PCIe, Audio en Thunderbolt 3 (optioneel). 

5. S/PDIF-Uitgang
De S/PDIF-aansluiting is ook voorzien voor het verzenden van digitale audio naar 
externe luidsprekers via een optische vezelkabel.



Gebruikershandleiding

4 5

6. RJ-45 Connector 
De Ethernet-connector, met optionele overdrachtssnelheid van 10/100/1000 megabit 
per seconde, wordt gebruikt om een LAN-kabel te verbinden voor netwerkverbinding.

7. Kensington-slot
Deze apparatuur is voorzien van een Kensington-slot opening, die gebruikers in staat 
stelt om het notebook vast te zetten.

8. Ventilator
De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET 
blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.
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Vooraanzicht

1. Aan/Uit knop / Aan/Uit LED 

Voeding

Aan/Uittoets

•	 Gebruik deze knop om het apparaat AAN en UIT te 
schakelen. 

•	 Gebruik deze knop om het apparaat uit de slaapstand te 
halen.

•	 Opmerking: Het apparaat kan ook worden aangeschakeld 
door een muis of een handeling op het toetsenbord.

Voeding LED

•	 Voedings-LED licht op als het apparaat wordt ingeschakeld.
•	 De LED gaat uit als het apparaat is uitgeschakeld.

2. HDMI-aansluiting  
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) technologie is de leidende interface in de 
indutrie en de-facto standaard die high-definition (HD) met ultra high-definition (UHD) 
apparatuur verbindt.

3. USB 3.0 Poort (Type C)
USB 3.0, de SuperSpeed USB, levert de hogere interface snelheden voor het 
aansluiten van verschillende soorten apparaten, zoals opslagapparaten, harde 
schijven, of videocamera's en biedt meer voordelen over datatransmissie met hoge 
snelheid. 
De compacte en stijlvolle USB Type C connector heeft omkeerbare aansluitingen en 
kabelrichting, en ondersteunt schaalbare prestaties voor een toekomstbestendige 
oplossing, met inbegrip van USB 3.x, DisplayPort, PCIe, Audio en Thunderbolt 3 
(optioneel).
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4. Voedingsaansluiting
Deze connector is stroomvoorziening voor jouw VR headset.

5. USB 3.0 Poort
USB 3.0, de SuperSpeed USB, levert de hogere interface snelheden voor het 
aansluiten van verschillende soorten apparaten, zoals opslagapparaten, harde 
schijven, of videocamera's en biedt meer voordelen over datatransmissie met hoge 
snelheid.

6. Audio Poort Aansluitingen 
Biedt hoge geluidskwaliteit met stereosysteem en ondersteuning voor de HiFi-functie..

Hoofdtelefoon

Een aansluiting voor luidsprekers of hoofdtelefoons.

Microfoon

Gebruikt voor een externe microfoon.
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Onderzijde aanzicht

1. Ventilator
De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET 
blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

2. Monteergaten
De VESA-monteergaten worden gebruikt om een monteerplaat te bevestigen. Het is 
noodzakelijk om de optionele monteerplaat vast te zetten op een betonnen blokmuur.

3. Luchtopening
De luchttoevoer laat frisse lucht het systeem instromen. Zorg dat u de ventilator NIET 
blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.
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Specificaties
De hier genoemde specificaties zijn ter referentie en kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. De daadwerkelijk verkochte producten kunnen per regio 
verschillen. 

Bezoek de MSI officiële website op www.msi.com, of contacteer de lokale winkelier voor 
de juiste specificaties van het product.

Fysieke eigenschappen

Afmetingen 279 x 331 x 43 mm

Volume 2,5 liter

Gewicht Tot 2,5 kg

CPU

Pakket LGA1151

CPU Processor Type Intel® processor

Core Chip

PCH Intel® chipset

Geheugen

Technologie DDR4, 2400 

Geheugen DDR4 SO-DIMM slots x 4

Maximum Tot 64GB

Voeding

AC/DC Adapter (1) 
(optioneel)

230W, 19,5V 
Voeding: 100~240V, 50~60Hz 
Vermogen: 19,5 V  11,8A 

AC/DC Adapter (2) 
(optioneel)

330W, 19,5V 
Voeding: 100~240V, 50~60Hz 
Vermogen: 19,5V  16,9A 

RTC Batterij Ja

Voedingsaansluiting
x1, AC/DC in

x1, 12V DC out
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Geheugen

HDD ontwerp x 1, 2,5" HDD 

SSD x 2, M.2 SSD, SATA/ PCIE combo 

Speciale opmerking:

Om meer en correcte informatie te verkrijgen over de 
optioneel ondersteunde SSD-modules, neem contact op met 
jouw lokale winkelier. Let op, de garantie op de apparatuur 
kan worden geannuleerd als de SSD-modules niet zijn 
vervangen door een geautoriseerd servicecentrum.

I/O poort

USB x 2 (USB 3.1/3.0 Type C) 
x 4 (USB 3.0)

ThunderboltTM 3 
(optioneel)

x 1 
•	 USB 3.1, Type-C interface, 4K vermogen ondersteund.
•	 Tot 5V/3A draagbare oplaadstroom optioneel ondersteund 

als stroomvoeding is aangesloten.

S/PDIF-Uitgang x 1

Mic-in x 1

Hoofdtelefoonuitgang x 1

RJ45 x 1

HDMI x 2

Kensington-slot x 1

Communicatiepoort

LAN Ondersteund

Wireless LAN Ondersteund

Bluetooth Ondersteund

Video

Grafische kaart •	 NVIDIA® GeForce® discrete graphics 
•	 Met optionele ondersteuning voor Virtual Reality

VRAM GDDR5, op grond van gpu-structuur
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Beveiliging

Trusted Platform Module 
(optioneel)

TPM 2.0 is een op hardware gebaseerde 
versleutelingsapparaat dat samenwerkt met software 
metingen om een geavanceerdere en veiligere 
gegevensbeveiliging te vormen. 

TPM-functionaliteiten kunnen worden ingeschakeld in de 
BIOS instellingen waar van toepassing.

Met professionele Windows-versies is BitLocker de standaard 
console verkrijgbaar voor TPM communicaties voor 
gegevensversleuteling.

Let op: Demonteer de apparatuur niet terwijl het in werking of verbonden met een 
stopcontact.
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Hoe de Desktop Verticaal Vast te Zetten 
Het pakket is inclusief een verticale desktopstandaard die ideaal is voor de compacte 
gaming desktop. Volg de afbeeldingen hieronder om de installatie vast te zetten.


