Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 755 G2
Εξασφαλίστε κορυφαία απόδοση
Η λεπτή και ελαφριά σχεδίαση και η
προαιρετική οθόνη αφής FHD
καθιστούν τον HP EliteBook 700
series ιδανικό για επαγγελματίες,
εντός και εκτός γραφείου. Εργαστείτε
αποτελεσματικά και με απόλυτη
σιγουριά με την τεχνολογία ΗΡ και
τους επεξεργαστές APU AMD PRO
A-Series.
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● Windows 8.11
● Μέγεθος οθόνης: 39,6 cm (15,6")

Η απόλυτη λύση.

● Ο HP EliteBook 755 G2 προσφέρει απόδοση μελλοντικού επιπέδου σε εξαιρετική τιμή. Διαθέτει επεξεργαστή APU AMD PRO
A-Series2 με επαναστατική τεχνολογία HSA, ελαφριά σχεδίαση και οθόνη αφής FHD3, προαιρετικά, που σας επιτρέπει να
περιηγείστε και να εργάζεστε με μεγάλη ευκολία.

Κατάλληλος για όλες τις συνθήκες.

● Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για πτώσεις και μικρές ποσότητες υγρών. Ο λεπτός και ελαφρύς HP EliteBook 755 G2 έχει
περάσει επιτυχώς τη διαδικασία συνολικής δοκιμής της ΗΡ και είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να ανταπεξέρχεται στις
απαιτήσεις της δοκιμής MIL-SPEC 810G.4

Προστασία με αυτόματη αποκατάσταση.

● Το HP Sure Start σάς δίνει τη δυνατότητα να διασφαλίζετε τη σωστή εκκίνηση του συστήματος, χάρη στις λειτουργίες
εντοπισμού κατεστραμμένων δεδομένων, αυτόματης αποκατάστασης του BIOS και επαναφοράς. Η λειτουργία επαναφοράς
επανεκκινείται σε περίπτωση που διακοπεί ή αποτύχει η ενημέρωση, ή εάν το αρχείο ενημέρωσης είναι κατεστραμμένο.

Χαρακτηριστικά

● Οι σύγχρονοι επεξεργαστές APU AMD PRO A-Series2 με την τεχνολογία HSA προσφέρουν επεξεργαστική ισχύ επαγγελματικού
επιπέδου, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, βέλτιστη διαχειρισιμότητα και λειτουργίες
ασφάλειας. Με δυο λόγια, οι επεξεργαστές APU AMD PRO A-Series2 έχουν μικρές ανάγκες υποστήριξης και μεγάλη απόδοση.
● Απολαύστε τα εντυπωσιακά γραφικά που παρέχει η οικονομική κάρτα γραφικών AMD Radeon™.5
● Κάθε HP EliteBook 755 G2 χρησιμοποιεί λύσεις HP Client Management6 και διαθέτει υποστήριξη DASH.7
● Βασιστείτε στις σταθερές και συνεπείς εικόνες, τη δυνατότητα διαχείρισης της μετεγκατάστασης στο τέλος του κύκλου ζωής
και την υποστήριξη Elite.8
● Το HP BIOSphere προστατεύει τα κρίσιμα δεδομένα και συστήματα μέσω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ασφαλείας.9
● Επωφεληθείτε από τον έξυπνο έλεγχο και την εντυπωσιακή καθαρότητα της προαιρετικής οθόνης αφής FHD3 από ανθεκτικό
γυαλί Corning® Gorilla® Glass 3, που σας επιτρέπει να αξιοποιείτε στο έπακρο τις δυνατότητες των Windows 8.1.1
● Παραμείνετε παραγωγικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τον προαιρετικό σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης HP UltraSlim.3
● Οι πλέον σύγχρονες επιλογές αποθήκευσης διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση του HP EliteBook. Μπορείτε να επιλέξετε από
μια σειρά λύσεων HDD και SSD.
● Παραμείνετε συνδεδεμένοι και ολοκληρώστε την εργασία σας επιτόπου με τα HP Connection Manager,10 HP Wireless Hotspot,11
και HP Mobile Connect12 (μόνο στην περιοχή EMEA) και το προαιρετικό 4G LTE.13
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Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 755 G2
Πίνακας προδιαγραφών

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 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)15
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux

Οικογένεια επεξεργαστή3

Επεξεργαστής APU AMD τετραπλού πυρήνα, επεξεργαστής APU AMD διπλού πυρήνα

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3

Επεξεργαστής AMD Pro A10-7350B τετραπλού πυρήνα με γραφικά Radeon R6 (2,1 GHz, μνήμη cache 4 MB), επεξεργαστής AMD Pro A8-7150B τετραπλού πυρήνα με γραφικά
Radeon R5 (2,0 GHz, μνήμη cache 4 MB), επεξεργαστής AMD Pro A6-7050B διπλού πυρήνα με γραφικά Radeon R4 (2,2 GHz, μνήμη cache 1 MB)

Chipset

AMD A76M FCH

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB 4
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

320 GB Έως 1 TB SATA (7200 rpm)5
Έως 500 GB SATA SED (7200 rpm)5
128 GB Έως 240 GB SSD SATA5
180 GB Έως 256 GB SATA SE SSD5

Οθόνη

Επίπεδη αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA eDP 39,6 cm (15,6'') (1.366 x 768), λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA eDP 39,6 cm 15,6" (1.920 x 1.080), λεπτή οθόνη αφής FHD SVA
eDP 39,6 cm (15,6'') (1.920 x 1.080)9

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: AMD Radeon R6, AMD Radeon R5, AMD Radeon R4

Ήχος

Ήχος HD με DTS Studio Sound, ενσωματωμένη συστοιχία δύο μικροφώνων στην οθόνη, 2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, έξοδος στερεοφωνικών ακουστικών, είσοδος
στερεοφωνικού μικροφώνου

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband, μονάδα HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G, Broadcom 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) και Bluetooth® 4.0, σύνθετη μονάδα Broadcom
802.11a/b/g/n (2x2) και Bluetooth® 4.0, Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi6,7,8

Επικοινωνίες

Κάρτα δικτύου Realtek RTL8111EP Ethernet (10/100/1000) με υποστήριξη DASH

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών

Θύρες και υποδοχές

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

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους, πληκτρολόγιο με οπισθοφωτισμό (προαιρετικά)
Touchpad με ζώνη κύλισης, κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με ένδειξη LED, κύλιση δύο κατευθύνσεων, δύο κουμπιά επιλογής

Webcam

Κάμερα web 720p HD (επιλεγμένα μοντέλα)9

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, HP BIOSphere με HP Sure Start, HP Client Management, HP Wireless Hotspot (μόνο στα μοντέλα με Windows 8.1), HP PageLift, πρόγραμμα οδήγησης HP
ePrint, HP Support Assistant, HP SoftPaq Download Manager, HP 3D DriveGuard, HP Connection Manager (μόνο στα μοντέλα με Windows 7), HP Mobile Connect (στα μοντέλα με
Windows 8.1), HP Recovery Manager (μόνο στα μοντέλα με Windows 7)10,11,12

Διαχείριση ασφάλειας

HP Client Security με Credential Manager και Password Manager (μόνο στα μοντέλα με Windows), HP Device Access Manager με Just in Time Authentication (μόνο στα μοντέλα με
Windows), HP Drive Encryption (μόνο στα μοντέλα με Windows), HP File Sanitizer (μόνο στα μοντέλα με Windows), Security Essentials (μοντέλα με Windows 7), Absolute
Persistence Module (μόνο στα μοντέλα με Windows), ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2, ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών, συσκευή ανάγνωσης
αποτυπωμάτων HP (προαιρετικά)

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W, έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W 2 ακίδων (μόνο για Ιαπωνία), έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W EM (μόνο για Κίνα και Ινδία), έξυπνο λεπτό τροφοδοτικό
AC 65 W (μόνο για Αυστραλία και Ιαπωνία)
Iόντων λιθίου 3 στοιχείων, 24 WHr, μεγάλης διάρκειας ΗΡ, ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 50 WHr, μεγάλης διάρκειας ΗΡ
Έως 8 ώρες (3 στοιχείων, 50 WHr) (μοντέλα με μονάδα σκληρού δίσκου), έως 4 ώρες και 30 λεπτά (3 στοιχείων, 24 WHr) (μοντέλα με SSD), έως 9 ώρες και 45 λεπτά (3 στοιχείων,
50 WHr) (μοντέλα με SSD)14

Διαστάσεις

37,55 x 25,36 x 2,14 cm (χωρίς υποστήριξη αφής), 37,55 x 25,36 x 2,58 cm (υποστήριξη αφής)

Βάρος

Από 1,9 kg (χωρίς υποστήριξη αφής), από 2,12 kg (με υποστήριξη αφής)
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (διατίθενται προαιρετικά Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά), περιορισμένη εγγύηση 3 ετών για την μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP (διατίθεται
μόνο με την περιορισμένη εγγύηση 3 ετών της πλατφόρμας)
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Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 755 G2
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

Τσάντα HP Slim Ultrabook
Professional Top Load

Η τσάντα HP Slim Ultrabook Top Load είναι μια κομψή, ανθεκτική τσάντα μεταφοράς μικρού μεγέθους, σχεδιασμένη για
το Ultrabook™.1 Το μαύρο ύφασμα με διαγώνιο μοτίβο τονισμένο με γκρι καρό συνδυάζει εμφάνιση και
λειτουργικότητα για να προστατεύει τον εξοπλισμό σας και να σας προσφέρει εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Αριθμός προϊόντος: F3W15AA

Θήκη HP UltraBook 15,6
ιντσών

Μεταφέρετε το Ultrabook™ με τη θήκη Ultrabook HP, μια κομψή, ανθεκτική θήκη μικρών διαστάσεων σχεδιασμένη να
προστατεύει το φορητό υπολογιστή σας και να διατηρεί το κομψό στυλ του.

Ασύρματο ποντίκι HP
Comfort Grip

Το ασύρματο ποντίκι HP Comfort Grip διαθέτει μπαταρία διάρκειας 30 μηνών και εντυπωσιακή, μοντέρνα σχεδίαση που
ταιριάζει άψογα με τους επαγγελματικούς φορητούς υπολογιστές της HP.

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.

Τροφοδοτικό HP Slim 90W

Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας με το λεπτό τροφοδοτικό 90 W της ΗΡ που μπορεί να τροφοδοτήσει
επαγγελματικό φορητό υπολογιστή ή Ultrabook™ της ΗΡ.

Αριθμός προϊόντος: F8A00AA

Αριθμός προϊόντος: H2L63AA

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Αριθμός προϊόντος: H6Y83AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

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: U4414E
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Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 755 G2
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows, 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 Αυτό το σύστημα απαιτεί λειτουργικό σύστημα 64 bit και προϊόντα λογισμικού 64 bit, που διατίθενται ξεχωριστά, για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας 64 bit της τεχνολογίας AMD. Η πολυπύρηνη επεξεργαστική ισχύς της τεχνολογίας AMD
είναι σχεδιασμένη να βελτιώνει την απόδοση αυτού του συστήματος. Δεδομένης της ευρείας γκάμας διαθέσιμων εφαρμογών λογισμικού, η απόδοση ενός συστήματος που περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα 64 bit και επεξεργαστή διπλού πυρήνα ποικίλλει.
Το μοντέλο αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
3 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
4 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.
5 Τα διπλά γραφικά AMD Radeon™ απαιτούν επεξεργαστή APU AMD A series και προαιρετική διαμόρφωση διακριτών γραφικών Radeon™ και διατίθενται σε συστήματα με Windows 7 και Windows 8. Το λειτουργικό σύστημα Linux υποστηρίζει τη μη αυτόματη
εναλλαγή, που απαιτεί επανεκκίνηση του X-Server για την ενεργοποίηση ή/και απενεργοποίηση του επεξεργαστή διακριτών γραφικών και την παροχή δυνατοτήτων διπλών γραφικών. Για την πλήρη αξιοποίηση ορισμένων λειτουργιών, απαιτείται πρόσθετος
εξοπλισμός (π.χ. μονάδα Blu-ray, οθόνη HD ή 10 bit, δέκτης τηλεόρασης, τηλεόραση HD με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης) ή/και λογισμικό (π.χ. εφαρμογές πολυμέσων). Η οθόνη βίντεο HD απαιτείται πηγή βίντεο HD.
6 Απαιτεί λειτουργικό σύστημα Windows.
7 Το λογισμικό διαχείρισης τρίτου κατασκευαστή πωλείται ξεχωριστά.
8 Η υποστήριξη Elite διατίθεται μόνο στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, στα Αγγλικά.
9 Οι λειτουργίες του HP BIOSphere μπορεί να διαφέρουν ανάλογα την πλατφόρμα και τη διαμόρφωση του υπολογιστή.
10 Το HP Connection Manager είναι διαθέσιμο μόνο στα Windows 7.
11 Το Wireless Hotspot απαιτεί ενεργή σύνδεση στο Internet και ξεχωριστό πρόγραμμα δεδομένων. Όταν το HP Wireless Hotspot είναι ενεργό, οι εφαρμογές της συσκευής 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 παροχέα υπηρεσιών. Απαιτούνται Windows 8.1 ή HP
Connection Manager για Windows 7.
12 Η υπηρεσία HP Mobile Connect απαιτεί συμβατή μονάδα mobile broadband CDMA ή HSPA και προπληρωμένη υπηρεσία. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην περιοχή σας: hp.com/go/mobileconnect.
13 Το 4G LTE WWAN δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές και απαιτεί σύμβαση υπηρεσιών που προμηθεύεστε ξεχωριστά. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών.
Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, το δίκτυο και άλλους παράγοντες.

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 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 Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit. 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.
5 Οι δίσκοι διπλής επίστρωσης αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα από τους δίσκους μονής επίστρωσης. Ωστόσο, οι δίσκοι διπλής επίστρωσης που εγγράφονται με αυτή τη μονάδα μπορεί να μην είναι συμβατοί με πολλές υπάρχουσες μονάδες και συσκευές
αναπαραγωγής DVD μονής επίστρωσης. Η μονάδα αυτή δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή μέσων 2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης έκδοσης 1.0. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
6 Όλες οι επιλογές ασύρματης σύνδεσης πωλούνται ξεχωριστά ή ως προαιρετικές λειτουργίες.
7 Για όλες τις ασύρματες συνδέσεις 802.11, απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνονται). Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
8 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, το δίκτυο και άλλους παράγοντες. Το 4G LTE δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.
9 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
10 Το HP Wireless Hotspot απαιτεί ενεργή σύνδεση στο Internet και ξεχωριστό πρόγραμμα δεδομένων. Όταν το HP Wireless Hotspot είναι ενεργό, οι εφαρμογές της συσκευής 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 παροχέα υπηρεσιών. Απαιτούνται Windows 8.1 ή HP
Connection Manager για Windows 7.
11 Για το ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με σύνδεση στο web. Απαιτείται εγγραφή στο HP ePrint. Για τη λίστα με τους συμβατούς εκτυπωτές και τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων, καθώς και αναλυτικές λεπτομέρειες,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eprint
12 Το HP Mobile Connect διατίθεται σε επιλεγμένες χώρες της περιοχής EMEA και απαιτεί συμβατή μονάδα mobile broadband CDMA ή HSPA και προπληρωμένη υπηρεσία. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας στην
περιοχή σας: www.hp.com/go/mobileconnect.
14 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 7 εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, οι λειτουργίες, η χρήση, η ασύρματη λειτουργία και οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη
χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με τον χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.bapco.com.
15 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 χρησιμοποιήσετε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή
μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.) προτού
απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά συστήματα.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
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 8.1. 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/.
Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η ονομασία Bluetooth είναι
εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα
κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. Οι ονομασίες AMD και Radeon είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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