Záznamový list

Počítač typu „všetko v jednom“ HP EliteOne 800 G1 s
displejom s uhlopriečkou 21,5 palca bez dotykovej
funkcie
Pôsobivý výkon, ktorý skvele zapadne
Elegantný dizajn zariadenia HP
EliteOne 800 G1 AiO zapôsobí
priestorovo úspornou obrazovkou s
uhlopriečkou 21,5 palca. Zverte svoje
rozhodujúce projekty multifunkčnému
PC, ktoré je navrhnuté tak, aby zvládlo
prakticky každé pracovné prostredie.
Oživte svoj pracovný deň
zabezpečeným podnikovým PC, ktoré
je spoľahlivé aj štýlové.

● Windows 8.1
● Veľkosť obrazovky 21,5 palcov uhlopriečne

Premeňte priestor recepcie na výstavnú sieň a optimalizujte aj priestor zadnej miestnosti. Toto priestorovo úsporné
multifunkčné PC s tenkým a celoplošným sklom zapôsobí prakticky kdekoľvek.
● Získajte viac priestoru s voliteľnými všestrannými stojanmi alebo priestorovo úsporným nástennými držiakom VESA.1
● Videokonferencie v rozlíšení HD s viacerými účastníkmi prinášajú oživenie a rozšírenie možností vyjadrenia na schôdzach cez
Lync.2
● Zobrazte svoju prácu atraktívnym spôsobom.
Pracujte na viacerých úlohách naraz a posuňte svoj podnik rýchlo dopredu. Rýchle otváranie nových súborov a prepínanie
medzi aplikáciami s menším oneskorením vďaka možnostiam diskov SSD a SSHD.12
● Preneste sa cez svoj deň s vyššou rýchlosťou a výkonom. Získajte najnovšiu procesorovú technológiu vďaka svojej voľbe 4.
generácie procesorov Intel® Core™.3
● Technológia Intel® Smart Response Technology (SRT)4 je riešenie vyrovnávacej pamäte disku, ktoré sa vyznačuje podobným
výkonom ako disky SSD pri súčasnom zachovaní úložnej kapacity dnešných veľkých pevných diskov.
● Zvýšenie produktivity až o 35 %5 s podporou pre až dva externé displeje.6
● HP ePrint umožňuje jednoduchú bezdrôtovú tlač.7
● HP PageLift automaticky zlepšuje zaznamenané dokumenty a obrázky.8
Bezpečné a jednoduché. Efektívnosť IT je maximálna, keď je zabezpečená plným portfóliom možností správy HP Client
Security10 a Intel vPro.10
● Ochrana a zabezpečenie údajov s voliteľnými konfiguráciami RAID pre duálny ukladací priestor.11
● Chráňte svoje údaje, zariadenie a identitu so softvérom HP Client Security.9
● Automatické obnovenie ochrany HP BIOS v prípade krízy obnoví kópiu systému BIOS z oblasti na pevnom disku.13
● So službou HP Elite Premium Support14 môžete kedykoľvek a bez ďalších poplatkov kontaktovať svojho predajcu.
Udržujte svoje zariadenia online a pripravené na prácu. Prístupový bod bezdrôtovej siete HP, port USB pre rýchle nabíjanie
alebo voliteľná funkcia Near Field Communication vám pomáhajú zostať v spojení.15,16
● Jednoducho zdieľajte internetové pripojenie so zariadeniami alebo kolegami a zvýšte tak rýchlo svoju produktivitu.15
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Počítač typu „všetko v jednom“ HP EliteOne 800 G1 s displejom s uhlopriečkou
21,5 palca bez dotykovej funkcie Tabuľka s technickými údajmi

Vyhotovenie

Všetko-v-jednom

Dostupný operačný systém

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
Windows 7 Professional 64 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 32 (dostupné prostredníctvom práv na prechod na staršiu verziu z Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS 2.0

Dostupné procesory4

Procesor Intel® Core™ i7-4790S s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá); procesor Intel® Core™ i7-4770S s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,1
GHz, vyrovnávacia pamäť 8 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-4690S s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); procesor Intel® Core™ i5-4670S s
grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i5-4590S s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4
jadrá); procesor Intel® Core™ i5-4570S s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (2,9 GHz, vyrovnávacia pamäť 6 MB, 4 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-4360 s grafickou kartou Intel HD Graphics
4600 (3,7 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-4350 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™
i3-4340 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,6 GHz, vyrovnávacia pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-4330 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4600 (3,5 GHz, vyrovnávacia
pamäť 4 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-4150 s grafickou kartou Intel HD Graphics 4400 (3,5 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Core™ i3-4130 s grafickou kartou Intel HD
Graphics 4400 (3,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® G3450 s grafickou kartou Intel HD Graphics (3,4 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel®
Pentium® G3440 s grafickou kartou Intel HD Graphics (3,3 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® G3430 s grafickou kartou Intel HD Graphics (3,3 GHz, vyrovnávacia pamäť
3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® G3420 s grafickou kartou Intel HD Graphics (3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® G3250 s grafickou kartou Intel HD Graphics
(3,2 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® G3240 s grafickou kartou Intel HD Graphics (3,1 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Pentium® G3220 s
grafickou kartou Intel HD Graphics (3 GHz, vyrovnávacia pamäť 3 MB, 2 jadrá); Procesor Intel® Celeron® G1840 s grafickou kartou Intel HD Graphics (2,8 GHz, vyrovnávacia pamäť 2 MB, 2 jadrá)

Čipová sada

Intel® Q87

Maximálna kapacita pamäte

Maximálne 16 GB DDR3-1600 SDRAM 5

Pamäťové sloty

2 SODIMM

Vnútorná pamäť

320 GB Maximálne 2 TB SATA (7 200 ot./min.)6
120 GB Maximálne 160 GB SATA SSD6
120 GB Maximálne 256 GB Jednotka SATA SE SSD6
Maximálne 500 GB Jednotka SATA SED6
500 GB Maximálne 1 TB Jednotka SATA SSHD6

Optické úložisko

Jednotka DVD-ROM do tenkej zásuvky; Napaľovačka diskov DVD SuperMulti do tenkej zásuvky; Napaľovačka diskov Blu-ray SATA do tenkej zásuvky7,8

Obrazovka

Antireflexný, širokouhlý displej IPS LCD s uhlopriečkou 54,61 cm (21,5"), nie dotykový (1920 x 1080)

Dostupná grafická karta

Intel HD Graphics 4600; Intel HD Graphics 4400; Intel HD Graphics12,13
(Typ integrovanej grafickej karty závisí od typu procesora)

Zvuk

Technológia riadenia zvuku DTS Studio Sound, Realtek ALC3228 (16-bitová a 24-bitová technológia PCM), vysokovýkonné integrované stereofónne reproduktory, tlačidlá na ovládanie hlasitosti a
stlmenie zvuku, stereofónny konektor pre slúchadlá, vstup pre mikrofón, stereofónny výstup line-out, duálne mikrofónové pole (voliteľne)

Možnosti komunikácie

Integrované sieťové pripojenie Intel I217LM GbE; Minikarta bezdrôtového pripojenia Intel 802.11a/b/g/n 6205 PCIe mini (voliteľná); Minikarta bezdrôtového pripojenia Intel 802.11a/b/g/n 7260 PCIe
mini (voliteľná); Minikarta bezdrôtového pripojenia HP 802.11a/b/g/n a Bluetooth s rozhraním PCIe; Minikarta kombinovaného bezdrôtového pripojenia Intel 802.11a/b/g/n 7260 a Bluetooth
(voliteľné); Modul HP s radičom NXP NFC so zabudovaným zabezpečovacím prvkom, PN65O (voliteľné)9,10,11

Rozširujúce sloty

1x mini PCIe; 1 mSATA; 1x čítačka mediálnych kariet mini PCIe (voliteľne)9

Porty a konektory

3x USB 3.0; 1x USB 3.0 (na nabíjanie); 2x USB 3.0; 2x PS/2; 1x vstup na mikrofón; 1x konektor pre slúchadlá; 1x sériový port (voliteľný); 1x zvukový výstup; 1x napájací konektor; 1x RJ-45; 1x
DisplayPort

Interné šachty na mechaniky

Jeden slot 3,25" alebo dva 2,5"

Externé šachty na mechaniky

Jedna 5,25"

Webová kamera

2 MP (vybrané modely)9

Dostupný softvér

Vyhľadávanie Bing; Box; Computrace (sledovanie stavu); CyberLink Power DVD, BD; CyberLink Power2Go (bezpečné napaľovanie); Správca prístupu k zariadeniu; Šifrovanie disku; File Sanitizer; Foxit
PhantomPDF Express; HP Client Security; HP Disk Sanitizer, External Edition; Ovládač služby HP ePrint; HP PageLift; HP Recovery Disk Creator; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP
Wireless Hotspot; Microsoft Defender; Microsoft Security Essentials; Bezpečné zmazanie HP Secure Erase14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

Správa zabezpečenia

Certifikované pre bežné podmienky (Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW); Lankový zámok HP na kľúč (voliteľné); Detektor narušenia; Uzamykateľný prístupový panel; Uzamykateľný bezpečnostný
kryt V/V; Bezpečnostná skrutka; Podpora fólie 3M Privacy Screen (doplnkové príslušenstvo tretej strany); Podpora pre uzamykateľnú podložku Nobel (doplnkové príslušenstvo tretej strany); Funkcia
deaktivácie portu USB (cez BIOS); Namontovateľné na stenu/rameno/vozík prostredníctvom konzoly VESA24,25

Funkcie správy

Technológia Intel® vPro™ (vybrané modely); Štandardná manažovateľnosť Intel (vybrané modely)

Napájanie

180 W, účinnosť až 93 %, aktívna korekcia účinníka

Rozmery

52,19 x 6,5 x 36,74 cm
(Bez stojana)

Hmotnosť

6,63 kg
(Presná hmotnosť závisí od konfigurácie)

Okolitý

Nízky obsah halogenidov

Zhoda s normami energetickej
efektívnosti

k dispozícii konfigurácie s certifikáciou ENERGY STAR®

Záruka

3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu častí a servisných úkonov u zákazníka v priebehu jedného pracovného dňa od nahlásenia poruchy. Podmienky sa v jednotlivých
krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.
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Počítač typu „všetko v jednom“ HP EliteOne 800 G1 s
displejom s uhlopriečkou 21,5 palca bez dotykovej funkcie
Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)
Pamäť HP 8-GB PC3-12800
(DDR3-1 600 MHz) SODIMM

Maximalizujte výkon pracovného počítača s pamäťou HP. Inovácia pamäte je cenovo prijateľným spôsobom na zvýšenie
výkonu systému bez potreby inovácie procesora.

Grafická karta HP Dual
Output USB

Rozšírte využiteľnú plochu a produktivitu s týmto prevedením duálneho zobrazenia vďaka novej grafickej karte HP s
výstupom USB na dva monitory, ktorý obsahuje výstupy DVI-I a DisplayPort na pripojenie monitorov s vysokým
rozlíšením cez jediný konektor USB 3.0 B do vášho počítača.

Číslo produktu: B4U40AA

Číslo produktu: C5U89AA

Disk SSD Intel Pro 1500 180
GB SATA SED Opal1

Urýchlite ukladanie pracovných údajov so solídnym výkonom, rozšírenou bezpečnosťou a možnosťami vzdialenej správy,
ktoré poskytuje disk SSD Intel Pro 1500 180 GB SATA SED Opal 1.1

Číslo produktu: G4M04AA

Jednotka HP Slim 8X SATA
SuperMulti Black Drive

Teraz môžete uložiť až 8,5 GB vašich dát alebo zaznamenať až 4 hodiny videa v DVD kvalite na dvojvrstvové DVD±R
médium prostredníctvom zapisovacej jednotky HP Slim SuperMulti DVD Writer.

Bezdrôtová klávesnica a myš
HP

Bezdrôtová klávesnica a myš HP vám vkladá pokrokovú funkčnosť a ľahkosť používania priamo do dlaní. Prestaňte
skrývať káble a znovu objavte pracovný priestor bez neporiadku pomocou bezdrôtovej klávesnice, bezdrôtovej laserovej
myši a bezdrôtového prijímača USB v jedinom balíku, navrhnutom s ohľadom na životné prostredie.

Číslo produktu: QS209AA

Číslo produktu: QY449AA

4 roky, nasledujúci pracovný
deň na mieste

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Ak sa vyskytne problém s výpočtovým zariadením, ktorý sa nedá vyriešiť na diaľku, využite servis na nasl. prac. deň v
mieste inštalácie zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 4 rokov
Číslo produktu: U7897E
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Počítač typu „všetko v jednom“ HP EliteOne
800 G1 s displejom s uhlopriečkou 21,5 palca
bez dotykovej funkcie
Poznámky v krátkych správach

1Technické vybavenie na montáž na stenu a voliteľné stojany sa predávajú samostatne.
2 Vyžaduje sa prístup na internet.

3 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. Vyžaduje sa 64-bitový počítačový systém. Výkon sa líši v

závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel nesúvisí s mierou výkonnosti.
4 Vyžaduje sa kompatibilný procesor Intel® Core, podporovaná čipová súprava, softvér pre technológiu Intel® Rapid Storage, pevný disk non-SED HDD + doplnkový modul mSATA SSD flash cache. Technológia Intel® Smart Response je dostupná iba vo vybraných
systémoch HP 2013. V závislosti od konfigurácie systému sa výsledky môžu líšiť.
5 „Zaznamenaná produktivita, efektivita a spokojnosť zákazníkov pri používaní viacerých alebo veľkých displejov,“ Koala LLC Ergonomics Consulting, 6. novembra 2012
6 Podpora externých displejov ako štandardnej funkcie cez integrovanú grafickú kartu v procesore závisí od konkrétneho faktora platformy/formátu počítača PC; skutočný počet podporovaných displejov bude rôzny. Na podporu ďalších displejov sa bude vyžadovať
doplnková grafická karta. Vyžadujú sa ďalšie káble.
7Vyžaduje sa pripojenie na internet k tlačiarni s webovým rozhraním a registrácia konta služby HP ePrint, pozrite si webovú lokalitu www.hpcom/eprint.
8 Vyžaduje sa Microsoft Windows 8 alebo Windows 8.1.
9 Vyžaduje sa Windows.
10 Niektoré funkcie technológie, ako napríklad technológia Intel® Active management a technológia Intel Virtualization, vyžadujú na svoje fungovanie softvér tretích strán. Dostupnosť použitia „virtuálnych zariadení“ pre technológiu vPro v budúcnosti závisí od
dodávateľov softvéru tretích strán. Vyžaduje sa Microsoft Windows.

Technické špecifikácie zrieknutie
1 Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu

systému BIOS. Operačný systém Windows 10 sa aktualizuje automaticky a táto možnosť je vždy zapnutá. Poskytovateľ internetových služieb si za to môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Navštívte stránku
http://www.microsoft.com.
2 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Professional a dodáva sa tiež s licenciou a médiami na softvér Windows 10 Pro. Nie je možné používať viac verzií systému Windows súčasne. Prechod medzi verziami si vyžiada odinštalovanie jednej verzie a
nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby ste predišli ich strate.
3 Tento systém má predinštalovaný softvér Windows 7 Pro a dodáva sa tiež s licenciou a médiami pre softvér Windows 8.1 Pro. Naraz je možné používať len jednu verziu softvéru systému Windows. Prechod medzi verziami vyžaduje odinštalovanie jednej verzie a
nainštalovanie druhej. Pred odinštalovaním a nainštalovaním operačných systémov je potrebné vytvoriť zálohu všetkých údajov (súborov, fotografií atď.), aby nedošlo k ich strate. Voliteľné príslušenstvo sa predáva samostatne.
4 Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov alebo pre všetky softvérové aplikácie. 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje
počítačový systém s procesorom, čipovou súpravou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (ani pri 32-bitovom spracovaní) bez systému BIOS podporujúceho
architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.
5 Maximálne kapacity pamäte predpokladajú 64-bitový operačný systém Windows alebo Linux. V 32-bitových operačných systémoch Windows môže byť dostupná pamäť obmedzená na 3 GB z dôvodu požiadaviek systémových prostriedkov.
6 Pri pevných diskoch sa počíta: 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia. Až do 16 GB (pre Windows 7) a až do 30 GB (pre Windows 8) na systémovom disku je vyhradených pre softvér na obnovenie systému.
7 Optické disky sa predávajú ako voliteľné alebo nadštandardné príslušenstvo. Vyhotovovanie kópií materiálu chráneného autorskými právami je prísne zakázané. Skutočné rýchlosti sa môžu líšiť. Kompatibilita médií s podporou dvojvrstvového zápisu sa u
niektorých DVD prehrávačov a jednotiek DVD-ROM značne líši. Pamätajte, že jednotka DVD-RAM nedokáže čítať jednostranné médiá s kapacitou 2,6 GB/obojstranné médiá s kapacitou 5,2 GB verzie 1.0, ani zapisovať na ne.
8 Optické disky sa predávajú ako voliteľné alebo nadštandardné príslušenstvo. 6 S mechanikou Blu-Ray drive XL môžu nastať určité problémy s niektorým diskom, digitálnym pripojením, kompatibilitou a výkonom, ktoré nepredstavujú chybu výrobku. Bezchybné
prehrávanie vo všetkých systémoch nie je zaručené. Niektoré tituly na Blu-ray diskoch sa budú dať prehrať len v prípade, ak bude k dispozícii prenosová cesta s HDCP a zobrazovacia jednotka s HDCP. Na tejto jednotke BDXL sa nedajú prehrávať filmy HD-DVD.
9 Voliteľná prídavná funkcia.
10 Gigabitové rýchlosti ethernetového pripojenia sa môžu líšiť.
11 802.11 vyžaduje bezdrôtový prístupový bod a internetové pripojenie. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.
12 Na zobrazenie obrázkov HD je potrebný obsah HD.
13 Integrovaná grafická karta Intel HD využíva časť celkovej systémovej pamäte na zobrazenie videa. Systémová pamäť určená na zobrazenie videa nie je k dispozícii pre iné programy.
14 Modul BIOS Absolute Persistence sa dodáva vypnutý a aktivuje sa pri kúpe zákazníkom a aktivovaní predplatného. Služba môže byť obmedzená. Dostupnosť mimo USA si overte u spoločnosti Absolute. Voliteľná služba predplatného Absolute Recovery
Guarantee má obmedzenú záruku. Platia určité podmienky. Podrobné informácie sú uvedené na lokalite: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Ak využijete funkciu Data Delete, platba za Recovery Guarantee bude
neplatná. Ak chcete využiť službu Data Delete, najprv je potrebné podpísať zmluvu o Prvotnej autorizácii a buď si zvoliť PIN kód, alebo si zakúpiť jeden alebo viac tokenov RSA SecurID od spoločnosti Absolute Software.
15 Šifrovanie disku vyžaduje Windows. Údaje sú chránené ešte pred prihlásením do služby šifrovania disku Drive Encryption. Ak počítač vypnete alebo prepnete do režimu hibernácie, odhlásite sa zo služby šifrovania disku Drive Encryption a zabránite tak prístupu k
údajom.
16 Asistent podpory HP vyžaduje Windows 7 alebo novší a internetové pripojenie.
17 HP Disk Sanitizer je možné stiahnuť. Pre prípady použitia uvedené v prílohe D.O.D 5220.22-M. Nepodporuje disky typu SSD. Vyžaduje sa počiatočné nastavenie. História navštívených webových stránok bola odstránená len v prehliadačoch Internet Explorer a
Firefox a zapnúť ju musí používateľ. Pri použití systému Windows 8.1 musí používateľ na použitie funkcie odstránenia pri zavretí prehliadača vypnúť v programe IE11 režim rozšírenej ochrany.
18 HP Disk Sanitizer je možné stiahnuť. Pre prípady použitia uvedené v prílohe D.O.D 5220.22-M. Nepodporuje disky typu SSD. Vyžaduje sa počiatočné nastavenie. História navštívených webových stránok bola odstránená len v prehliadačoch Internet Explorer a
Firefox a zapnúť ju musí používateľ. Pri použití systému Windows 8.1 musí používateľ na použitie funkcie odstránenia pri zavretí prehliadača vypnúť v programe IE11 režim rozšírenej ochrany.
19 Služba ePrint vyžaduje internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovými funkciami a registráciu konta služby HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o službe HP ePrint nájdete na adrese
www.hp.com/eprint).
20 Funkcia HP PageLift vyžaduje Windows 7 alebo novší.
21 Použitie prístupového bodu bezdrôtovej siete HP vyžaduje aktívne internetové pripojenie a samostatne zakúpený dátový paušál. Kým je prístupový bod bezdrôtovej siete HP aktívny, aplikácie v zariadení pokračujú v činnosti a používajú rovnaký dátový paušál
ako prístupový bod bezdrôtovej siete. Používanie dát prenášaných cez prístupový bod môže znamenať dodatočné poplatky. Podrobnejšie informácie ohľadom dátového paušálu vám poskytne operátor. Vyžaduje Windows 8.1 alebo manažér pripojenia HP
Connection Manager pre Windows 7.
22 Funkcia podporného asistenta vyžaduje internetové pripojenie.
23 Funkcia CyberLink Power2Go (bezpečné napaľovanie) je určená pre váš originálny obsah a ostatné formy využitia v súlade so zákonom.
24 Lankový zámok HP je voliteľná alebo doplnková funkcia.
25 Hardvér na montáž sa predáva samostatne.
26 Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/desktops
Zaangažujte Finančné služby HP

Objavte možnosti mesačných platieb a plány obnovovania technológií, ktoré môžu poskytovať viac flexibility, aby vám pomohli splniť vaše ciele v oblasti IT. Podrobnejšie informácie nájdete
na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizácií
www.hp.com/go/getupdated
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