Φύλλο δεδομένων

HP EliteBook Revolve 810 G2 Tablet
Ένας εξαιρετικά λεπτός φορητός υπολογιστής που περιστρέφεται και μετατρέπεται
σε tablet στο λεπτό.
Η δουλειά δεν προσαρμόζεται πάντα
στις ανάγκες σας. Γι' αυτό σχεδιάσαμε
έναν HP EliteBook που το κάνει. Είναι
ένας εξαιρετικά λεπτός φορητός
υπολογιστής που περιστρέφεται και
μετατρέπεται σε tablet στο λεπτό. Ο
EliteBook Revolve κάνει τα πάντα
προκειμένου να σας βοηθήσει να
πετύχετε τους στόχους σας.

H HP συνιστά Windows.
Σχεδίαση μεγάλης αντοχής
● Αυτός ο εξαιρετικά λεπτός και αποδοτικός φορητός υπολογιστής EliteBook μετατρέπεται σε tablet. Επίσης, έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των δοκιμών MIL-STD 810G1 και διαθέτει πλαίσιο από
μαγνήσιο και αδιάβροχο πληκτρολόγιο.
Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς
● Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας με Windows 8.12, επεξεργαστές τελευταίας τεχνολογίας Intel® Core™
i3/i5/i7 ULT3 4ης γενιάς και μια μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (SSD). Απολαύστε πληθώρα δυνατοτήτων
σύνδεσης με την προαιρετική λειτουργία WWAN 4G LTE4, το HP ePrint5 και την επιτραπέζια σύνδεση
επιχειρησιακού επιπέδου.
Ισχυρή ασφάλεια, αποτελεσματική διαχείριση
● Εργαλεία ασφάλειας και διαχείρισης για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, που μειώνουν το φόρτο εργασίας του
τμήματος ΙΤ, όπως το HP Sure Start6 που αποκαθιστά αυτόματα τα προβλήματα του BIOS.
Ακόμα περισσότερα
● Περισσότερα εργαλεία για συνεχή παραγωγικότητα
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HP EliteBook Revolve 810 G2 Tablet Πίνακας
προδιαγραφών

H HP συνιστά Windows.

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro 64) 2
Windows 7 Professional 64 3
FreeDOS

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Intel® Core™ i7-4600U με γραφικά Intel HD 4400 (2,1 GHz, έως 3,3 GHz με Intel Turbo Boost Technology, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες). Intel® Core™ i7-4510U με γραφικά Intel HD
4400 (2 GHz, έως 3,1 GHz με Intel Turbo Boost Technology, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες). Intel® Core™ i5-4310U με γραφικά Intel HD Graphics 4400 (2 GHz, έως 3 GHz με Intel
Turbo Boost Technology, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Core™ i5-4300U με γραφικά Intel HD 4400 (1,9 GHz, έως 2,9 GHz με Intel Turbo Boost Technology, μνήμη cache 3 MB,
2 πυρήνες). Intel® Core™ i5-4210U με γραφικά Intel HD 4400 (1,7 GHz, έως 2,7 GHz με Intel Turbo Boost Technology, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Core™ i5-4200U με
γραφικά Intel HD 4400 (1,6 GHz, έως 2,6 GHz με Intel Turbo Boost Technology, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Core™ i3-4030U με γραφικά Intel HD 4400 (1,9 GHz, μνήμη
cache 3 MB, 2 πυρήνες) 4

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήµη

SDRAM DDR3L 4 GB 1600 MHz (ενσωματωμένη), SDRAM DDR3L 4 GB 1600 MHz (προαιρετικά), SDRAM DDR3L 8 GB 1600 MHz (προαιρετικά) 5
(Ενσωματωμένη DDR3L 4 GB, μία διαθέσιμη υποδοχή SODIMM, δυνατότητα αναβάθμισης σε έως 12 GB)

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

Μονάδα στερεάς κατάστασης 128 GB M.2, μονάδα στερεάς κατάστασης 180 GB M.2, μονάδα στερεάς κατάστασης 256 GB M.2, μονάδα στερεάς κατάστασης 256 GB Μ.2 SED 6

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη αφής HD UWVA 29,46 cm (11,6") με οπισθοφωτισμό LED (1366x768) 12

Διαθέσιμα γραφικά

Γραφικά Intel® HD 4400 12

Ήχος

DTS Studio Sound, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο (συστοιχία διπλού μικροφώνου), σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου, κουμπιά για
αύξηση και μείωση της έντασης ήχου

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband, HP lt4112 LTE/HSPA+ Mobile Broadband, σύνθετος προσαρμογέας Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac WiDi (2x2) WiFi και Bluetooth®
4.0, σύνθετος προσαρμογέας Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n WiDi (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.0, Intel Dual Band Wireless-N 7260NB 802.11a/b/g/n WiDi (2x2)
WiFi 7,8,9,10

Υποδοχές επέκτασης

1 θύρα microSD

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0, 1 USB 3.0 φόρτισης, 1 DisplayPort, 1 σύνθετη υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/μικροφώνου, 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 RJ-45, 1 υποδοχή τροφοδοσίας

Webcam

Ενσωματωμένη κάμερα web HD 720p 12

Διαχείριση ασφάλειας

Το HP Client Security Suite (απαιτεί Windows) περιλαμβάνει τα εξής: HP Credential Manager, HP Password Manager, HP File Sanitizer, HP Device Access Manager με έλεγχο
ταυτότητας JIT, HP BIOS με Sure Start 2.0, HP Secure Erase, HP Trust Circles, Microsoft Security Essentials (Windows 7) & Microsoft Defender (Windows 8.1), HP SpareKey, Absolute
Data Protect, TPM Embedded Security Chip 1.2, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά) 16,17,18,19,20,21,22

Διαστάσεις

8,34 x 11,22 x 0,80 ίν.
21,2 x 28,5 x 2,22 cm

Βάρος

Από 3,08 λίβρες
Αρχικό βάρος 1,4 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Ισχύς

Εξωτερικό έξυπνο λεπτό τροφοδοτικό AC 45 W HP
Πολυμερών 6 στ. μεγ. διάρκ. (44 WHr)

Αισθητήρες

Επιταχυνσιόμετρο, αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, πυξίδα, επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC) 22

Λύσεις επέκτασης

Σταθμός σύνδεσης HP 2013 Ultra-slim

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (διατίθενται επιλογές αναβάθμισης, πωλούνται ξεχωριστά)
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H HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Σταθμός σύνδεσης HP 2013
Ultra-slim

Διευρύνετε εύκολα και γρήγορα τη συνδεσιμότητα της οθόνης, του δικτύου και της συσκευής για να δημιουργήσετε
ένα χώρο εργασίας έτοιμο ανά πάσα στιγμή με το σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης Ultra-slim HP 2013, έναν σταθμό
σύνδεσης για επιλεγμένους φορητούς υπολογιστές HP EliteBook Ultra-slim με ένα κλικ.

Αριθμός προϊόντος: D9Y32AA

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.

Τσάντα HP Business Slim
Top Load

Η τσάντα HP Business Slim Top Load είναι μια μικρή, κομψή και ανθεκτική τσάντα που έχει σχεδιαστεί για τους κομψούς
και ελαφρούς επαγγελματικούς φορητούς υπολογιστές HP (οθόνες έως 14,1 ίντσες).

Ποντίκι HP Touch to Pair

Αποκτήστε μεγαλύτερη ευελιξία και λειτουργικότητα και απαλλαγείτε από τα καλώδια στο χώρο εργασίας σας χάρη
στο πρώτο ασύρματο ποντίκι NFC στον κόσμο, που πραγματοποιεί στη στιγμή σύζευξη και σύνδεση στο tablet ή το
Ultrabook™ με δυνατότητα Bluetooth®.*

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Αριθμός προϊόντος: H5M91AA

Αριθμός προϊόντος: H6E52AA

Μπαταρία φορητού
υπολογιστή HP OD06XL
μεγάλης διάρκειας

Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP OD06XL είναι μια επιπλέον μπαταρία ή μπαταρία αντικατάστασης για τον
υπολογιστή HP EliteBook Revolve Tablet.

Υπηρεσία HP για 3 έτη με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα στο χώρο
του πελάτη, μόνο για
φορητούς υπολογιστές

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.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: H6L25AA

Αριθμός προϊόντος:
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Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Οι δοκιμές MIL-STD εκκρεμούν και δεν αποσκοπούν να υποδείξουν καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των Η.Π.Α. ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν

εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμών.
2 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή
λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.
3 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.
4 Η λειτουργία WWAN είναι προαιρετική, πρόσθετη δυνατότητα. Η λειτουργία WWAN απαιτεί συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών που ο χρήστης προμηθεύεται ξεχωριστά. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στη χώρα/περιοχή σας,
απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεστε. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, την κατάσταση του δικτύου και άλλους παράγοντες. Η τεχνολογία 4G LTE δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις
χώρες/περιοχές και απαιτούνται Windows.
5 Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα με τους κατάλληλους εκτυπωτές, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με
το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hpconnected.com). Στις φορητές συσκευές απαιτείται σύνδεση στο Internet και δυνατότητα email. Ενδέχεται να απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης ή προαιρετική μονάδα ευρυζωνικής σύνδεσης. Η χρήση των
ευρυζωνικών υπηρεσιών προϋποθέτει ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στη χώρα/περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεστε. Ενδέχεται να απαιτούνται
ξεχωριστά προγράμματα δεδομένων ή να ισχύουν χρεώσεις χρήσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν.
6 Το HP Sure Start διατίθεται μόνο με τα προϊόντα EliteBook 800 και τους σταθμούς εργασίας ZBook series.
7 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
8 Το βάρος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.
9 Απαιτείται συμβατός επεξεργαστής Intel® Core, λογισμικό Intel® Rapid Start, ενημέρωση του BIOS και προαιρετική μονάδα στερεάς κατάστασης (SSD) ή μονάδα flash cache mSATA. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τα αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν.
10 Βάσει δοκιμής PCMark. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή

λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.
2 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Pro 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 δεδομένων.
3 Για να μπορεί να εκμεταλλευτεί όλες τις λειτουργίες των Windows 7, το σύστημα αυτό μπορεί να απαιτεί αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 7. Για λεπτομέρειες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home.
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 μέτρηση υψηλής απόδοσης.
5 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.
6 Για σκληρούς δίσκους και μονάδες στερεάς κατάστασης: GB = 1 δισεκατομμύριο byte, TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) του συστήματος και έως 30 GB (για Windows 8.1)
του δίσκου δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
7 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης 802.11 και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνονται). Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
8 Η λειτουργία WWAN είναι προαιρετική. Η λειτουργία προσθήκης WWAN μετά την πώληση έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 2014.
9 Το Bluetooth™ 4.0 διατίθεται μόνο στο λειτουργικό σύστημα Windows 8.1.
10 Οι σύνθετοι προσαρμογείς 802.11 + Bluetooth πωλούνται ξεχωριστά ή ως προαιρετική επιλογή.
11 Η μονάδα Mobile Broadband πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετική επιλογή.
13 Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα με τους κατάλληλους εκτυπωτές, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά
με το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hpconnected.com). Απαιτείται προαιρετική μονάδα ευρυζωνικής σύνδεσης. Η χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών προϋποθέτει ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη
διαθεσιμότητα στη χώρα/περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζεστε. Ενδέχεται να απαιτούνται ξεχωριστά προγράμματα δεδομένων ή να ισχύουν χρεώσεις χρήσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης
ενδέχεται να διαφέρουν.
14 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
15 Οι υπολογισμοί ενέργειας και κόστους αποτελούν εκτιμήσεις. Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται βάσει μεταβλητών παραγόντων, όπως οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης, ο χρόνος που ο υπολογιστής βρίσκεται σε διάφορες καταστάσεις
(ενεργοποίηση, αναμονή, αδρανοποίηση, απενεργοποίηση), ο χρόνος που ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρία ή τροφοδοσία AC, η διαμόρφωση του υλικού, οι τιμές ρεύματος και η εταιρεία ηλεκτροδότησης. Η HP συμβουλεύει τους πελάτες να
χρησιμοποιούν τα στοιχεία που αναφέρει ο HP Power Assistant για σκοπούς αναφοράς μόνο και για να επιβεβαιώνουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι περιβαλλοντικοί υπολογισμοί βασίζονται στα δεδομένα eGrid 2007 του αμερικανικού φορέα προστασίας
περιβάλλοντος (ΕΡΑ) που βρίσκονται στη διεύθυνση www.epa.gov/egrid/. Τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Απαιτούνται Windows.
16 Για το Drive Encryption απαιτούνται Windows. Τα δεδομένα προστατεύονται πριν από την είσοδο στο Drive Encryption. Με την απενεργοποίηση/αδρανοποίηση του υπολογιστή γίνεται έξοδος από το Drive Encryption και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα
δεδομένα.
17 Για το Password Manager απαιτείται Internet Explorer ή Chrome. Ορισμένες τοποθεσίες web και εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσει ή να επιτρέψει την προσθήκη/επέκταση στο πρόγραμμα
περιήγησης στο Internet.
18 Το File Sanitizer προορίζεται για τις περιπτώσεις χρήσης που περιγράφονται στο Παράρτημα DOD 5220.22-M. Δεν υποστηρίζονται μονάδες στερεάς κατάστασης (SSD). Απαιτείται αρχική ρύθμιση. Το ιστορικό περιήγησης στο web διαγράφεται μόνο στον
Internet Explorer και στον Firefox και η σχετική λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί από το χρήστη. Στα Windows 8.1, ο χρήστης πρέπει να απενεργοποιήσει τη βελτιωμένη προστασία στον IE11 για να γίνεται διαγραφή κατά το κλείσιμο του προγράμματος
περιήγησης.
19 Η ασφαλής διαγραφή προορίζεται για τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88 του NIST. Υποστηρίζεται στους υπολογιστές ElitePad 900 G1 με έκδοση BIOS F.03 ή νεότερη.
20 Το HP Trust Circles Standard, όταν περιλαμβάνεται, επιτρέπει έως 5 Trust Circles με έως 5 επαφές σε κάθε Trust Circle. Για απεριόριστο αριθμό επαφών Trust Circles και επαφές μελών, απαιτείται το προαιρετικό Trust Circles Professional. Το Trust Circles
Reader επιτρέπει σε μια επαφή να συμμετέχει σε Trust Circle κατόπιν πρόσκλησης. Απαιτούνται Windows. Διατίθεται στη διεύθυνση http://hptc.cryptomill.com
21 Τα προϊόντα Windows 8.1 περιλαμβάνουν τετραετή άδεια χρήσης για το Absolute Data Protect για να μπορείτε να εντοπίζετε τη συσκευή, να κλειδώνετε και να εμποδίζετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να διαγράφετε προσωπικά δεδομένα εξ
αποστάσεως. Η άδεια χρήσης πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον πελάτη. Για αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp. Ο παράγοντας Absolute Data Protect είναι απενεργοποιημένος κατά την
παράδοση και πρέπει να ενεργοποιηθεί από τους πελάτες. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στην υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εκτός Η.Π.Α., απευθυνθείτε στην Absolute. Η προαιρετική συνδρομητική υπηρεσία Absolute Recovery Guarantee
έχει περιορισμένη εγγύηση. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Εάν χρησιμοποιηθεί το Data Delete, η πληρωμή εγγύησης
για το Recovery Guarantee ακυρώνεται. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Data Delete, οι πελάτες πρέπει να υπογράψουν Συμφωνητικό προ-εξουσιοδότησης και είτε να δημιουργήσουν έναν κωδικό PIN είτε να αγοράσουν ένα ή περισσότερα
διακριτικά RSA SecurID από την Absolute Software.
22 Το λογισμικό NFC δεν περιλαμβάνεται και πωλείται ξεχωριστά. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
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