Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor
Μεγιστοποιήστε την επένδυσή σας
Μεγιστοποιήστε την επένδυσή σας.
Αναπτύξτε την επιχείρηση και όχι τα
έξοδα σας. Ο HP ProDesk 400 G1
Series προσφέρει επεκτάσιμες
επιλογές επιτραπέζιου υπολογιστή
που ικανοποιούν τις καθημερινές
επαγγελματικές σας ανάγκες,
προσφέροντας αρκετό χώρο για
ανάπτυξη. Δείτε την επιχείρησή σας
να αναπτύσσεται και
ελαχιστοποιήστε το συνολικό κόστος
ιδιοκτησίας. Να μια έξυπνη επένδυση.

Προσαρμοσμένη άνεση
● Δημιουργήστε μια διαμόρφωση υπολογιστή που είναι ιδανική για την επιχείρησή σας και επωφεληθείτε από τον κύκλο ζωής
12 μηνών του προϊόντος.
● Εργαστείτε έξυπνα και με στυλ χάρη στην κομψή σχεδίαση που προσφέρει αυξημένη ευελιξία σε ποικιλία διαμορφώσεων
υλικού. Η τέλεια λύση για τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας.
● Ολοκληρώστε τις εργασίες σας εύκολα και αποτελεσματικά με την τελευταία τεχνολογία επεξεργαστών. Ο επεξεργαστής
Intel® Core™ 4ης γενιάς1 διαθέτει ισχυρό chipset, υποστήριξη επεξεργαστή και ισχυρή μνήμη.
● Λάβετε υπεύθυνη καθοδήγηση με τη βοήθεια προγραμμάτων όπως το HP Support Assistant2, που διευκολύνουν την ανάπτυξη
και τη διαχείριση.
● Ολοκληρώστε τις εργασίες σας με ευκολία χάρη στα Windows 8.13 και την HP. Απολαύστε κορυφαία εμπειρία χρήστη, η οποία
περιλαμβάνει έξυπνες και απλές εφαρμογές λογισμικού όπως το HP PageLift.4
Περισσότερες επεκτάσεις, λιγότερα έξοδα
● Επιτύχετε μεγάλη ανάπτυξη με χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας, χάρη στις επιλογές εύκολης επέκτασης και αναβάθμισης.
● Μην περιορίζετε την επιχείρησή σας. Επιλέξτε μέγεθος microtower ή small form factor με προαιρετικές οθόνες που μπορεί να
αναβαθμιστεί και να επεκταθεί καθώς αλλάζουν οι ανάγκες σας.
● Ένας υπολογιστής στον οποίο μπορείτε να βασίζεστε. Απολαύστε μια πλατφόρμα επαγγελματικής κατηγορίας με κύκλο ζωής
12 μηνών καθώς και εγγύηση 115.000 ωρών σε δοκιμές αξιοπιστίας.
● Μοιραστείτε εύκολα τη σύνδεσή σας στο Internet με έως και πέντε συσκευές με το HP Wireless Hotspot.5 Βοηθήστε τους
συναδέλφους σας να συνδεθούν online και αυξήστε την παραγωγικότητα.
● Μειώστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον με τη χρήση ενός υπολογιστή EPEAT® Gold6.
Ισχυρή ασφάλεια
● Προστατέψτε τα δεδομένα, τις συσκευές και την ταυτότητά σας με το HP Client Security7, το οποίο περιλαμβάνει το HP Trust
Circles8 για να είστε βέβαιοι ότι η πρόσβαση στα αρχεία γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένες επαφές.
● Αδιάλειπτη λειτουργία. Το HP BIOS Protection9 προσφέρει βελτιωμένη προστασία από επιθέσεις ιών στο BIOS και άλλες
απειλές, και έχει σχεδιαστεί να αποτρέπει την απώλεια των δεδομένων και να μειώνει τις διακοπές λειτουργίας.
● Διατηρήστε τα ευαίσθητα δεδομένα σε ασφαλή χέρια. Το HP Trust Circles8 προστατεύει τα δεδομένα σας διασφαλίζοντας ότι η
πρόσβαση σε αρχεία ζωτικής σημασίας γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένες επαφές.
● Απαλλαγείτε από το άγχος και εργαστείτε με αυτοπεποίθηση χάρη στις αξιόπιστες επιλογές υποστήριξης που περιλαμβάνουν
εγγύηση ανταλλακτικών/εργασίας/επιτόπιας υποστήριξης και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για έως και τρία χρόνια.
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Υπολογιστής HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor
Πίνακας προδιαγραφών

Μορφή

Μικρό μέγεθος

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Professional 641
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Intel® Core™ i7-4770 με γραφικά Intel HD 4600 (3,4 GHz, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες), Intel® Core™ i5-4670 με γραφικά Intel HD 4600 (3,4 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες), Intel® Core™
i5-4590 με γραφικά Intel HD 4600 (3,3 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες), Intel® Core™ i5-4570 με γραφικά Intel HD 4600 (3,2 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες), Intel® Core™ i3-4160 με
γραφικά Intel HD 4400 (3,6 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i3-4130 με γραφικά Intel HD 4400 (3,4 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Pentium® G3250 με γραφικά Intel HD
(3,2 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Pentium® G3220 με γραφικά Intel HD (3 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Celeron® G1850 με γραφικά Intel HD (2,9 GHz, μνήμη cache 2 MB,
2 πυρήνες)

Chipset

Intel® H81 Express

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB 10

Υποδοχές μνήμης

2 DIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

500 GB Έως 2 TB SATA (7200 rpm)5
500 GB Έως 1 TB SSHD SATA5
Έως 128 GB SSD SATA5
120 GB Έως 256 GB SATA SE SSD5

Οπτική αποθήκευση

Λεπτή μονάδα εγγραφής SATA Blu-ray BDXL, Λεπτή μονάδα εγγραφής DVD SATA SuperMulti, Λεπτή μονάδα DVD-ROM SATA6,7,18

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel HD Basic, 4400 ή 4600. Προαιρετικά ξεχωριστά γραφικά: AMD Radeon HD 8490 (1 GB) PCIe x1611,19
(Τα ενσωματωμένα γραφικά εξαρτώνται από τον επεξεργαστή)

Ήχος

Τυπική: DTS Studio Sound™, Ήχος Realtek ALC 221 (όλες οι θύρες είναι στερεοφωνικές), Υποδοχές μικροφώνου και ακουστικών, στερεοφωνική έξοδος ήχου και ενσωματωμένο ηχείο

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM, Intel® Dual Band Wireless-N 7260 802.11 a/b/g/n PCI Express (προαιρετικά)15
(Η μονάδα Intel® Dual Band Wireless-N 7260 έχει προγραμματιστεί να διατεθεί τον Δεκέμβριο του 2013.)

Υποδοχές επέκτασης

3 PCIe χαμηλού προφίλ (x1), 1 PCIe x16 χαμηλού προφίλ, 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων (προαιρετικά)

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0, 6 USB 2.0, 2 PS/2, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 υποδοχή μικροφώνου/ακουστικών, 1 είσοδος/έξοδος ήχου, 1 RJ-45, 1 σειριακή, 1 σειριακή (προαιρετικά), 1 παράλληλη (προαιρετικά)8
(1 εσωτερικό USB 2.0 header για συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων)

Εσωτερικές θέσεις μονάδων

Μία 6,35 cm (2,5''), μία 8,9 cm (3,5")

Εξωτερικές θέσεις μονάδων

Ένα 8,9 cm (3,5")

Διαθέσιμο λογισμικό

HP Drive Encryption, HP Device Access Manager, HP Password Manager, HP File Sanitizer, HP Disk Sanitizer External Edition, πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint, HP PageLift, HP Support Assistant, HP
Wireless Hotspot, HP Recovery Disk Creator, Security Essentials, Defender, CyberLink Power DVD, BD, CyberLink Power2Go (Secure Burn), Adobe® Flash® Player, Box, Skype, PDF Complete Corporate
Edition, Office με επιλογή αγοράς9,13,14

Διαχείριση ασφάλειας

απενεργοποίηση θυρών SATA (μέσω BIOS), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακών, παράλληλων και USB θυρών (μέσω BIOS), προαιρετική απενεργοποίηση θυρών USB στο εργοστάσιο
(δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη μέσω BIOS), έλεγχος εγγραφής/εκκίνησης από αφαιρούμενα μέσα, κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), υποστήριξη
λουκέτων περιβλήματος και συσκευών κλειδώματος με καλώδιο12

Τροφοδοσία Ισχύος

240 W με απόδοση 85%, ενεργό PFC18

Διαστάσεις

33,7 x 38,05 x 10 cm
(Χωρίς βάση)

Βάρος

5,9 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 ετών που περιλαμβάνει 1 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη
χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Factor
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Μνήμη DIMM HP 4 GB
PC3-12800 (DDR3-1600
MHz)

Μεγιστοποιήστε την απόδοση του επαγγελματικού σας υπολογιστή με μνήμη HP. Η αναβάθμιση της μνήμης αποτελεί
έναν οικονομικό τρόπο βελτίωσης της απόδοσης του συστήματος χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση του επεξεργαστή.

Κάρτα γραφικών NVIDIA NVS
315 1 GB

Απολαύστε απόδοση γραφικών δύο οθονών σε μια κάρτα γραφικών PCI Express χαμηλού προφίλ με την κάρτα
γραφικών NVIDIA NVS 315 PCIe x16 1 GB, την ιδανική λύση γραφικών για επιτραπέζιους υπολογιστές για
επαγγελματικές και εμπορικές εφαρμογές.

Αριθμός προϊόντος: B4U36AA

Αριθμός προϊόντος: E1C65AA

HP Integrated Work Center 2
για Small Form Factor

Η βάση HP Integrated Work Center 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF) είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση με τον
επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq Small Form Factor (SFF) και οθόνη 17 έως 24 ιντσών (43,18 έως 60,96 cm) και
παρέχει ένα φορητό και συμπαγή χώρο εργασίας για μέγιστη αξιοποίηση των μικρών περιβάλλοντων εργασίας. (Οι
οθόνες 17 έως 24 ιντσών πρέπει να ανταποκρίνονται στα υποστηριζόμενα όρια βάρους 7,5 - 12,1 λιβρών (3,38 έως 5,5
kg).)

Αριθμός προϊόντος: QP897AA

Πληκτρολόγιο USB HP για
PC

Το νέο γκρι πληκτρολόγιο USB HP διαθέτει εντυπωσιακά ανθεκτική σχεδίαση που έχει δημιουργηθεί για άνεση στη
χρήση κατά τις καθημερινές σας επαγγελματικές εργασίες.

Οπτικό ποντίκι κύλισης USB
HP

Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία οπτικής ιχνηλάτησης, το οπτικό ποντίκι κύλισης USB HP καταγράφει
ακριβή κίνηση σε ποικιλία επιφανειών χωρίς τη χρήση mousepad.

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: U6578E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: QY776AA

Αριθμός προϊόντος: QY777AA
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Υπολογιστής HP ProDesk 400 G1 Small Form
Factor
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε

αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit)
χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
2 Για τον HP Support Assistant απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση και πρόσβαση στο Internet.
3 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8,1. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και χωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας
των Windows 8,1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
4 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση.
5 Για την εφαρμογή wireless hotspot απαιτείται ενεργή σύνδεση στο Internet και πρόγραμμα δεδομένων που έχετε αγοράσει ξεχωριστά. Όταν το HP wireless hotspot είναι ενεργό, οι εφαρμογές της συσκευής θα συνεχίσουν να λειτουργούν και θα
χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα δεδομένων με αυτό του wireless hotspot. Για τη χρήση δεδομένων wireless hotspot ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών σας για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα
δεδομένων. Απαιτούνται Windows 8.1 ή HP Connection Manager για Windows 7.
6 Η πιστοποίηση EPEAT ποικίλλει ανά χώρα. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
7 Για το HP Client Security απαιτούνται Windows. Η προγραμματισμένη υποστήριξη για τα Windows 8.1 αναμένεται να αποσταλεί μαζί με τα προϊόντα στις αρχές Δεκεμβρίου του 2013.
8 Το HP Trust Circles Standard, όταν περιλαμβάνεται, επιτρέπει έως 5 Trust Circles με έως και 5 επαφές σε κάθε Trust Circle. Για απεριόριστο αριθμό επαφών Trust Circles και επαφές μελών, απαιτείται το Trust Circles Professional. Το Trust Circles Reader
επιτρέπει σε μια επαφή να συμμετέχει σε Trust Circle με πρόσκληση. Απαιτούνται Windows.
9 Για την αυτόματη επαναφορά απαιτείται διαμέρισμα HP Tools με HP BIOS.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν
πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Professional και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 10 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ
εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά
συστήματα, ώστε να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.
3 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Professional και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 8.1 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ
εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά
συστήματα, ώστε να αποφύγετε την απώλεια των δεδομένων σας.
4 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η τεχνολογία 64 bit σε
αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit)
χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί κριτήριο μέτρησης της απόδοσης.
5 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) και έως 36 GB (για Windows 8) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης
συστήματος.
6 Η αναπαραγωγή υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα απαγορεύεται ρητά. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και
μονάδες DVD-ROM. Η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή σε μέσα 2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης, έκδοσης 1.0.
7 Με τη μονάδα Blu-Ray XL ενδέχεται να προκύψουν ορισμένα προβλήματα δίσκου, ψηφιακής σύνδεσης, συμβατότητας και απόδοσης, τα οποία δεν αποτελούν ελαττώματα του προϊόντος. Δεν παρέχεται εγγύηση άψογης αναπαραγωγής σε όλα τα συστήματα.
Για την αναπαραγωγή ορισμένων τίτλων Blu-ray, ενδέχεται να απαιτείται διαδρομή HDCP και οθόνη HDCP. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών HD DVD στη συγκεκριμένη μονάδα BDXL.
8 Η υποστήριξη εξωτερικών οθονών ως βασικό χαρακτηριστικό μέσω των ενσωματωμένων γραφικών του επεξεργαστή εξαρτάται από την πλατφόρμα/το form factor του υπολογιστή. Ο πραγματικός αριθμός των υποστηριζόμενων οθονών μπορεί να διαφέρει.
Για την υποστήριξη πρόσθετων οθονών απαιτείται προαιρετική ξεχωριστή λύση γραφικών. Απαιτούνται πρόσθετα καλώδια.
9 Για το ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού στο HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνας και για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το
HP ePrint, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter). Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν.
10 Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε
πόρους.
11 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
12 Η ασφάλεια Intel® Identity Protect απαιτεί ξεχωριστή συνδρομή για την υπηρεσία λογισμικού Symantec VIP και πρέπει να ενεργοποιηθεί και να διαμορφωθεί. Απαιτεί τοποθεσία web που χρησιμοποιεί την υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας Symantec VIP. Απαιτεί
Windows και σύστημα με vPro ή οποιοδήποτε Ultrabook™. Η Intel® και η HP δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για απώλεια ή κλοπή δεδομένων ή/και συστημάτων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημιά προκύψει ως αποτέλεσμα αυτών.
13 Για τον HP Support Assistant απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση και πρόσβαση στο Internet.
14 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση.
15 Το Intel Dual Band Wireless αποτελεί προαιρετική ή πρόσθετη λειτουργία και απαιτεί την ξεχωριστή αγορά σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
16 Το Secure Erase αφορά τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88 του NIST (National Institute of Standards and Technology).
17 Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο: Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
18 Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό.
19 Τα ενσωματωμένα γραφικά Intel HD χρησιμοποιούν μέρος της συνολικής μνήμης του συστήματος για την απόδοση εικόνας. Η μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της εικόνας δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα
προγράμματα.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/desktops
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Ανακαλύψτε τις επιλογές μηνιαίας πληρωμής και ανανέωσης της τεχνολογίας σας που μπορούν να σας παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κάλυψη των ΙΤ στόχων σας. Περισσότερες
πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν
πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι
λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν
αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.
Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες
Intel και Core είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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