Φύλλο δεδομένων

HP EliteOne 800 G1 All-in-One 21,5 ιντσών χωρίς
αφή
Εντυπωσιακή απόδοση που ταιριάζει απόλυτα
Η κομψή σχεδίαση του HP EliteOne
800 G1 AiO ξεχωρίζει με οθόνη 21,5
ιντσών που εξοικονομεί χώρο.
Εμπιστευθείτε τα κρίσιμα έργα σας σε
έναν all-in-one που έχει σχεδιαστεί να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
σχεδόν οποιουδήποτε
επαγγελματικού περιβάλλοντος.
Εργαστείτε με αυτόν τον ασφαλή
υπολογιστή εταιρικής κλάσης που
είναι αξιόπιστος όσο και κομψός.

● Windows 8.1
● Μέγεθος οθόνης 21,5"

Μετατρέψτε το χώρο υποδοχής σε showroom και αξιοποιήστε το βοηθητικό χώρο σας. Με λεπτή, γυάλινη επιφάνεια από
άκρη σε άκρη, αυτός ο all-in-one εντυπωσιάζει όπου κι αν βρίσκεστε.
● Εξοικονομήστε περισσότερο χώρο με τις προαιρετικές ευέλικτες βάσεις ή την επιτοίχια στήριξη VESA.1
● Οι βιντεοδιασκέψεις HD για πολλούς συμμετέχοντες ζωντανεύουν τις συναντήσεις στο Lync.2
● Παρουσιάστε την εργασία σας όπως πρέπει.
Εκτελέστε πολλές εργασίες ταυτόχρονα και οδηγήστε μπροστά την επιχείρησή σας. Ανοίξτε αρχεία και πραγματοποιήστε
εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών πιο γρήγορα με μονάδες δίσκου στερεάς κατάστασης και υβριδικές μονάδων δίσκου
στερεάς κατάστασης.12
● Ανταποκριθείτε σε όλες τις προκλήσεις της ημέρας γρήγορα και αποδοτικά. Εξασφαλίστε την πιο πρόσφατη τεχνολογία
επεξεργασίας με τον επεξεργαστή Intel® Core™ 4ης γενιάς της επιλογής σας.3
● Η τεχνολογία Intel® Smart Response Technology (SRT)4, μια λύση cache δίσκου, παρέχει παρόμοια απόδοση με αυτή των
μονάδων στερεάς κατάστασης, διατηρώντας τη χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων των σύγχρονων μεγάλων μονάδων
σκληρού δίσκου.
● Αυξήστε την παραγωγικότητα έως και 35%5 με την υποστήριξη έως και δύο εξωτερικών οθονών.6
● Με το HP ePrint η ασύρματη εκτύπωση είναι απλή.7
● Το HP PageLift βελτιώνει αυτόματα τα σαρωμένα έγγραφα και τις εικόνες.8
Απλοποιημένη ασφάλεια. Η αποδοτικότητα του ΙΤ διαπρέπει όταν υποστηρίζεται από το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο
λειτουργιών διαχείρισης HP Client Security10 και Intel vPro.10
● Διατηρήστε ασφαλή τα δεδομένα σας με προαιρετικές διαμορφώσεις RAID διπλής αποθήκευσης.11
● Προστατέψτε τα δεδομένα, τη συσκευή και την ταυτότητά σας με το HP Client Security.9
● Η αυτόματη αποκατάσταση του HP BIOS επαναφέρει ένα αντίγραφο του BIOS από ένα διαμέρισμα του σκληρού δίσκου, εάν
παρουσιαστεί πρόβλημα.13
● Μιλήστε με έναν εκπρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή με την υποστήριξη HP Elite Premium14, χωρίς επιπλέον χρέωση.
Όλες οι συσκευές σας online και έτοιμες για χρήση. Με το HP Wireless Hotspot, τη θύρα USB γρήγορης φόρτισης και την
προαιρετική επικοινωνία κοντινού πεδίου είστε πάντα συνδεδεμένοι.15,16
● Μοιραστείτε εύκολα τη σύνδεση στο Internet με συσκευές ή συναδέλφους και γίνετε πιο παραγωγικοί.15

Φύλλο δεδομένων

HP EliteOne 800 G1 All-in-One 21,5 ιντσών χωρίς
αφή Πίνακας προδιαγραφών

Μορφή

All-in-one

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
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 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS 2.0

Διαθέσιμοι επεξεργαστές4

Intel® Core™ i7-4790S με γραφικά Intel HD 4600 (3,2 GHz, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i7-4770S με γραφικά Intel HD 4600 (3,1 GHz, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες). Intel® Core™
i5-4690S με γραφικά Intel HD 4600 (3,2 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i5-4670S με γραφικά Intel HD 4600 (3,1 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i5-4590S με
γραφικά Intel HD 4600 (3 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i5-4570S με γραφικά Intel HD 4600 (2,9 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i3-4360 με γραφικά Intel HD
4600 (3,7 GHz, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες). Intel® Core™ i3-4350 με γραφικά Intel HD 4600 (3,6 GHz, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες). Intel® Core™ i3-4340 με γραφικά Intel HD 4600 (3,6 GHz,
μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες). Intel® Core™ i3-4330 με γραφικά Intel HD 4600 (3,5 GHz, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες). Intel® Core™ i3-4150 με γραφικά Intel HD 4400 (3,5 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® G3450 με γραφικά Intel HD (3,4 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel®
Pentium® G3440 με γραφικά Intel HD (3,3 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Pentium® G3430 με γραφικά Intel HD (3,3 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Pentium® G3420 με
γραφικά Intel HD (3,2 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® G3240 με γραφικά Intel HD (3,1 GHz,
μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Pentium® G3220 με γραφικά Intel HD (3 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Celeron® G1840 με γραφικά Intel HD (2,8 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Intel® Q87

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB DDR3-1600 SDRAM 5

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

320 GB Έως 2 TB SATA (7200 rpm)6
120 GB Έως 160 GB SSD SATA6
120 GB Έως 256 GB SATA SE SSD6
Έως 500 GB SED SATA6
500 GB Έως 1 TB SSHD SATA6

Οπτική αποθήκευση

Λεπτή μονάδα DVD-ROM με θήκη, λεπτή μονάδα εγγραφής DVD SuperMulti με θήκη, λεπτή μονάδα εγγραφής Blu-ray SATA BDXL με θήκη7,8

Οθόνη

Ευρεία αντιθαμβωτική οθόνη LCD 54,61 cm (21,5") με οπισθοφωτισμό IPS χωρίς δυνατότητα αφής (1.920 x 1.080)

Διαθέσιμα γραφικά

Γραφικά Intel HD 4600, γραφικά Intel HD 4400, γραφικά Intel HD12,13
(Τα ενσωματωμένα γραφικά εξαρτώνται από τον επεξεργαστή)

Ήχος

Τεχνολογία διαχείρισης ήχου DTS Studio Sound, Realtek ALC3228 (16-bit και 24-bit PCM), ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία υψηλής απόδοσης, κουμπιά έντασης ήχου και σίγασης, υποδοχή
στερεοφωνικών ακουστικών, είσοδος μικροφώνου, στερεοφωνική έξοδος γραμμής, συστοιχία δύο μικροφώνων (προαιρετικά)

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Intel I217LM GbE, mini κάρτα ασύρματου δικτύου Intel 802.11a/b/g/n 6205 PCIe (προαιρετικά), mini κάρτα ασύρματου δικτύου Intel 802.11a/b/g/n 7260 PCIe
(προαιρετικά), σύνθετη mini κάρτα ασύρματου δικτύου HP 802.11a/b/g/n PCIe με Bluetooth, σύνθετη mini κάρτα ασύρματου δικτύου Intel 802.11a/b/g/n 7260 με Bluetooth® (προαιρετικά),
μονάδα HP με ελεγκτή NXP NFC και ενσωματωμένα στοιχεία ασφάλειας PN65O (προαιρετικά)9,10,11

Υποδοχές επέκτασης

1 mini PCIe, 1 mSATA, 1 συσκευής ανάγνωσης καρτών μέσων mini PCIe (προαιρετικά)9

Θύρες και υποδοχές

3 USB 3.0, 1 USB 3.0 (φόρτισης), 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 υποδοχή ακουστικών, 1 σειριακή (προαιρετικά), 1 έξοδος ήχου, 1 σύνδεση τροφοδοσίας, 1 RJ-45, 1 DisplayPort

Εσωτερικές θέσεις μονάδων

Μία 3,25" ή δύο 2,5"

Εξωτερικές θέσεις μονάδων

Μία 5,25"

Webcam

2 MP (επιλεγμένα μοντέλα)9

Διαθέσιμο λογισμικό

αναζήτηση Bing, Box, Computrace (ανίχνευση κατάστασης), CyberLink Power DVD, BD, CyberLink Power2Go (Secure Burn), Device Access Manager, Drive Encryption, File Sanitizer, Foxit PhantomPDF
Express, HP Client Security, HP Disk Sanitizer External Edition, πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint, HP PageLift, HP Recovery Disk Creator, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Wireless
Hotspot, Defender, Security Essentials, HP Secure Erase14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

Διαχείριση ασφάλειας

Πιστοποίηση Common Criteria (Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW), κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP (προαιρετικά), ανιχνευτής διάρρηξης, καλύμματα πρόσβασης που ασφαλίζουν, κάλυμμα
ασφαλείας I/O που κλειδώνουν, βίδα ασφαλείας, υποστήριξη φίλτρου 3M Privacy Screen (επιλογή τρίτου κατασκευαστή), υποστήριξη εξαρτήματος ασφάλισης Nobel (επιλογή τρίτου
κατασκευαστή), απενεργοποίηση θυρών USB (μέσω BIOS), δυνατότητα προσάρτησης σε τοίχο/βραχίονα/τροχήλατη βάση με βραχίονα VESA24,25

Χαρακτηριστικά διαχείρισης

Τεχνολογία Intel® vPro™ (επιλεγμένα μοντέλα), Intel Standard Manageability (επιλεγμένα μοντέλα)

Τροφοδοσία Ισχύος

180 W, απόδοση έως 93%, ενεργό PFC

Διαστάσεις

52,19 x 6,5 x 36,74 cm
(Χωρίς βάση)

Βάρος

6,63 kg
(Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών που περιλαμβάνει 3 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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HP EliteOne 800 G1 All-in-One 21,5 ιντσών
χωρίς αφή
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Μνήμη SODIMM HP 8 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.

Προσαρμογέας γραφικών
HP με δύο εξόδους USB

Αυξήστε την επιφάνεια της οθόνης και την παραγωγικότητα με εγκατάσταση δύο οθονών χάρη στον προσαρμογέα
γραφικών HP USB δύο εξόδων, που διαθέτει εξόδους DVI-I και DisplayPort για σύνδεση οθονών υψηλής ανάλυσης στον
υπολογιστή σας μέσω μίας και μοναδικής υποδοχής USB 3.0 B.

Αριθμός προϊόντος: B4U40AA

Αριθμός προϊόντος: C5U89AA

Μονάδα στερεάς
κατάστασης Intel Pro 1500
180GB SATA SED Opal1

Απολαύστε γρηγορότερη αποθήκευση με τις δυνατότητες σταθερής απόδοσης, ενισχυμένης ασφάλειας και
απομακρυσμένης διαχείρισης της μονάδας δίσκου στερεάς κατάστασης Intel Pro 1500 180 GB SATA SED Opal 1.1

Μονάδα HP Slim 8X SATA
SuperMulti, μαύρο χρώμα

Τώρα, μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 8,5 GB δεδομένων ή να εγγράψετε βίντεο ποιότητας DVD με διάρκεια έως 4
ώρες σε μέσα DVD±R διπλής επίστρωσης με τη λεπτή μονάδα εγγραφής DVD HP SuperMulti.

Ασύρματο πληκτρολόγιο και
ποντίκι HP

Επωφεληθείτε από τη βελτιωμένη λειτουργικότητα και την ευκολία χρήσης που προσφέρουν το ασύρματο
πληκτρολόγιο και ποντίκι HP. Σταματήστε να κρύβετε τα καλώδια και αποκτήστε ξανά έναν ελεύθερο χώρο εργασίας
με ασύρματο πληκτρολόγιο, ασύρματο ποντίκι laser και ασύρματο δέκτη USB σε μία συσκευασία - κατασκευασμένα με
γνώμονα το περιβάλλον.

Αριθμός προϊόντος: G4M04AA

Αριθμός προϊόντος: QS209AA

Αριθμός προϊόντος: QY449AA

4 έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

4 έτη επιτόπια επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί
να λυθεί απομακρυσμένα
Αριθμός προϊόντος: U7897E
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HP EliteOne 800 G1 All-in-One 21,5 ιντσών
χωρίς αφή
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1Το εξάρτημα επιτοίχιας ανάρτησης και οι προαιρετικές βάσεις πωλούνται ξεχωριστά.
2 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.

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. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η

απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
4 Απαιτείται συμβατός επεξεργαστής Intel® Core, συμβατό chipset, λογισμικό τεχνολογίας Intel® Rapid Storage και μονάδα σκληρού δίσκου non-SED και προαιρετική flash cache mSATA SSD. Η τεχνολογία Intel® Smart Response διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα
συστήματα HP του 2013. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.
5 Έρευνα "Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays" της Koala LLC Ergonomics Consulting, 6 Νοεμβρίου 2012.
6 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.
7 Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hpcom/eprint.
8 Απαιτούνται Microsoft Windows 8 ή Windows 8.1.
9 Απαιτούνται Windows.
10 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών αυτής της τεχνολογίας, όπως Intel® Active Management Technology και Intel Virtualization Technology, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών εφαρμογών "εικονικών
συσκευών" για την τεχνολογία Intel vPro εξαρτάται από τρίτους παρόχους λογισμικού. Απαιτούνται Microsoft Windows.

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 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. Τα προαιρετικά αξεσουάρ πωλούνται χωριστά.
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 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, GB = 1 δις byte. TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) και έως 30 GB (για Windows 8) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό
αποκατάστασης συστήματος.
7 Οι μονάδες οπτικού δίσκου διατίθενται ως προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό. Η αναπαραγωγή υλικού 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.
8 Οι μονάδες οπτικού δίσκου διατίθενται ως προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό. 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.
9 Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό.
10 Οι ταχύτητες σύνδεσης Gigabit Ethernet μπορεί να διαφέρουν.
11 Η σύνδεση 802.11 απαιτεί χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
12 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
13 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.
14 Η μονάδα BIOS Absolute Persistence παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένη και θα ενεργοποιηθεί όταν οι πελάτες αγοράσουν και ενεργοποιήσουν τη συνδρομή. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στην υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα της
υπηρεσίας εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Η προαιρετική συνδρομητική υπηρεσία Absolute Recovery Guarantee έχει περιορισμένη εγγύηση. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Για 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.
15 Για το Drive Encryption απαιτούνται Windows. Τα δεδομένα προστατεύονται πριν από την είσοδο στο Drive Encryption. Με την απενεργοποίηση/αδρανοποίηση γίνεται έξοδος από το Drive Encryption και εμποδίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα.
16 Για τον HP Support Assistant απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση και πρόσβαση στο Internet.
17 Το HP Disk Sanitizer διατίθεται στο web. Για τις περιπτώσεις χρήσης που περιγράφονται στο Παράρτημα D.O.D 5220.22-M. Δεν υποστηρίζονται μονάδες SSD. Απαιτείται αρχική ρύθμιση. Το ιστορικό περιήγησης διαγράφεται μόνο στον Internet Explorer και
τον Firefox και η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί από το χρήστη. Στα Windows 8.1, ο χρήστης πρέπει να απενεργοποιήσει τη λειτουργία βελτιωμένης προστασίας στον IE11 για διαγραφή κατά το κλείσιμο.
18 Το HP File Sanitizer διατίθεται στο web. Για τις περιπτώσεις χρήσης που περιγράφονται στο Παράρτημα D.O.D 5220.22-M. Δεν υποστηρίζονται μονάδες SSD. Απαιτείται αρχική ρύθμιση. Το ιστορικό περιήγησης διαγράφεται μόνο στον Internet Explorer και
τον Firefox και η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί από το χρήστη. Στα Windows 8.1, ο χρήστης πρέπει να απενεργοποιήσει τη λειτουργία βελτιωμένης προστασίας στον IE11 για διαγραφή κατά το κλείσιμο.
19 Για το ePrint απαιτείται 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, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/eprint).
20 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση.
21 Η εφαρμογή HP Wireless Hotspot απαιτεί ενεργή σύνδεση στο Internet και ξεχωριστό πρόγραμμα δεδομένων. Όταν το HP Wireless Hotspot είναι ενεργό, οι εφαρμογές συνεχίζουν να λειτουργούν και χρησιμοποιούν το ίδιο πρόγραμμα δεδομένων με το
Wireless Hotspot. Για τη χρήση δεδομένων μέσω του Wireless Hotspot ίσως επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα δεδομένων, απευθυνθείτε στον τοπικό πάροχο υπηρεσιών. Απαιτούνται Windows 8.1 ή HP
Connection Manager για Windows 7.
22 Ο Support Assistant απαιτεί πρόσβαση στο Internet.
23 To CyberLink Power2Go (Secure Burn) προορίζεται για γνήσιο περιεχόμενο και άλλες νόμιμες χρήσεις.
24 Η κλειδαριά καλωδίου με κλειδί ΗΡ είναι προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό.
25 Το εξάρτημα στήριξης πωλείται ξεχωριστά.
26 Τα τροφοδοτικά, καλώδια και συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
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