Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP EliteOne 705 G1 58,42 cm (23")
All-in-One χωρίς υποστήριξη αφής
Εμφάνιση και απόδοση, όλα σε ένα
Η σχεδίαση είναι εντυπωσιακή. Η
απόδοση της επιχείρησής σας θα είναι
καλύτερη από ποτέ. 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 που είναι εξίσου
αξιόπιστος και κομψός.

● Windows 8.112
● Μέγεθος οθόνης: 58,42 cm (23")

Κομψή σχεδίαση.
● Μετατρέψτε το χώρο υποδοχής σε showroom και αξιοποιήστε το βοηθητικό χώρο σας. Αυτός ο κομψός υπολογιστής all-in-one
διαθέτει οθόνη FHD 58,42 cm (23") και είναι ιδανικός για περιορισμένους χώρους εργασίας.
Μοναδική απόδοση.
● Οι πιο πρόσφατοι επεξεργαστές AMD PRO A-Series APU1 διαθέτουν την επαναστατική αρχιτεκτονική HSA και μεγιστοποιούν
την αποδοτικότητα επεξεργασίας και το κέρδος, ενώ οι προαιρετικές Solid State Drive (SSD - Μονάδες στερεής κατάστασης) και
υβριδικές Solid State Drive (SSD - Μονάδες στερεής κατάστασης) παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα.
Ισχυρή ασφάλεια, μοναδική διαχείριση.
● Απλοποιημένη ασφάλεια. Η αποδοτικότητα του ΙΤ διαπρέπει όταν υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο
λύσεων ασφάλειας, όπως το HP BIOSphere2 και το HP Client Security.3
Η πύλη του φορητού κόσμου σας.
● Όλες οι συσκευές σας online και έτοιμες για χρήση. Με το HP Wireless Hotspot,4 την Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC)5 και τη
θύρα γρήγορης φόρτισης USB μπορείτε να μένετε πάντα συνδεδεμένοι.
Χαρακτηριστικά
● Εξοικονομήστε περισσότερο χώρο με τις προαιρετικές ευέλικτες βάσεις ή την επιτοίχια στήριξη VESA.6
● Αξιοποιήστε στο έπακρο την υπολογιστική ισχύ και επωφεληθείτε από εντυπωσιακό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας,
δυνατότητες διαχείρισης και ασφάλεια με τους επεξεργαστές AMD PRO A-Series APU.1
● Απλοποιήστε τη διαχείριση. Οι συσκευές που είναι συμβατές με τα HP Client Management και DASH σάς βοηθούν να
διαχειρίζεστε τους πόρους σας εύκολα και οικονομικά.
● Μοιραστείτε εύκολα τη σύνδεση στο Internet με συσκευές ή συναδέλφους και γίνετε πιο παραγωγικοί.4
● Αξιοποιήστε στο έπακρο τις εικονικές βιντεοδιασκέψεις με το Lync Meetings.7 Δώστε ζωή στη δουλειά σας με πλούσιο ήχο και
εικόνα, χρησιμοποιώντας το DTS Studio Sound και την κάμερα web Full HD.7
● Απολαύστε ξεκάθαρη εικόνα και έως 35%8 μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Υπάρχει αρκετός χώρος στην οθόνη για όλες τις
εργασίες σας χάρη στην υποστήριξη έως και τριών εξωτερικών οθονών.9
● Οι επεξεργαστές AMD APU με γραφικά AMD Radeon™10 παρέχουν αξεπέραστη απόδοση και εντυπωσιακά γραφικά, με μικρό
κόστος.
● Διατηρήστε ασφαλή τα δεδομένα σας με διαμορφώσεις RAID διπλής αποθήκευσης.11
● Το HP BIOSphere προστατεύει τα κρίσιμα δεδομένα και συστήματα μέσω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ασφαλείας.2
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Υπολογιστής HP EliteOne 705 G1 58,42 cm (23") All-inOne χωρίς υποστήριξη αφής Πίνακας προδιαγραφών

Μορφή

All-in-One

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)17
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro)17
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)2
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
Ubuntu Linux 64
FreeDOS 2.0

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3

AMD A10 PRO-7800B APU με γραφικά Radeon R7 (3,5 GHz, μνήμη cache 4 MB, 4 πυρήνες), AMD A8 PRO-7600B APU με γραφικά Radeon R7 (3,1 GHz, μνήμη cache 4 MB, 4 πυρήνες), AMD A6
PRO-7400B APU με γραφικά Radeon R5 (3,5 GHz, μνήμη cache 1 MB, 2 πυρήνες), AMD A4 PRO-7350B APU με γραφικά Radeon R5 (3,4 GHz, μνήμη cache 1 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

AMD D4

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB DDR3-1600 SDRAM 4
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

120 GB Έως 256 GB SATA SE SSD5
500 GB Έως 1 TB SSHD SATA5
120 GB Έως 512 GB SSD SATA5
Έως 128 GB Turbo Drive (M.2 PCIe SSD)5
Έως 500 GB SATA SED (7200 rpm)5
320 GB Έως 500 GB SATA (7200 rpm)5

Οπτική αποθήκευση

Λεπτή μονάδα SATA DVD-ROM με θήκη, λεπτή μονάδα εγγραφής DVD SATA SuperMulti με θήκη, λεπτή μονάδα εγγραφής Blu-ray SATA BDXL με θήκη6,7

Οθόνη

Ευρεία αντιθαμβωτική οθόνη IPS LCD 58,42 cm (23") με οπισθοφωτισμό WLED χωρίς δυνατότητα αφής (1.920 x 1.080)

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα γραφικά AMD Radeon HD9
(Κάρτα γραφικών AMD Radeon HD ενσωματωμένη στον επεξεργαστή)

Ήχος

DTS Studio Sound™ με ήχο Realtek ALC3228 HD (PCM 16 και 24 bit), ενσωματωμένα ηχεία υψηλής απόδοσης, κουμπί ελέγχου έντασης και σίγασης, υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών, είσοδο
μικροφώνου και έξοδο στερεοφωνικού ήχου

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου Broadcom NetXtreme GbE Plus, σύνθετη mini κάρτα ασύρματου δικτύου HP 802.11a/b/g/n PCIe με Bluetooth (προαιρετικά), mini κάρτα ασύρματου δικτύου Intel
802.11a/b/g/n 7260 PCIe (προαιρετικά)8

Υποδοχές επέκτασης

1 mini PCIe μισού μήκους, 1 M.2 PCIe x4
(Η mini PCIe μισού μήκους χρησιμοποιείται από την προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN)

Θύρες και υποδοχές

Πλάι: 2 USB 3.0 (1 γρήγορης φόρτισης), 2 USB 2.0, 1 μικροφώνου, 1 ακουστικών
Πίσω: 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2 (πληκτρολόγιο και ποντίκι), 1 μικροφώνου, 1 ακουστικών, 1 σειριακή, 1 έξοδος ήχου, 1 τροφοδοσίας, 1 RJ-45, 1 DisplayPort 1.2

Εσωτερικές θέσεις μονάδων

Μία 2,5"

Εξωτερικές θέσεις μονάδων

Μία 5,25"

Webcam

Προαιρετικά, ενσωματωμένη 2 MP και μικρόφωνο διπλής συστοιχίας (1.920 x 1.080)

Διαθέσιμο λογισμικό

Οι επαγγελματικοί υπολογιστές της HP διαθέτουν προεγκατεστημένες διάφορες εφαρμογές λογισμικού, όπως HP Client Security, HP Drive Encryption, HP Password Manager, Microsoft Security
Essentials, CyberLink Power DVD BD, HP ePrint Driver, HP PageLift, Box (50 GB δωρεάν), Foxit PhantomPDF Express. Για την πλήρη λίστα του προεγκατεστημένου λογισμικού, ανατρέξτε στις
σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος11,12,13,14,15

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 VESA

Χαρακτηριστικά διαχείρισης

Δυνατότητα τεχνολογίας AMD DASH

Τροφοδοσία Ισχύος

200 W, απόδοση έως 93%, ενεργό PFC

Διαστάσεις

560 x 153,4 x 437,2 mm
(Με βάση στο βασικό εξοπλισμό)

Βάρος

10,06 kg
(Με βάση στο βασικό εξοπλισμό. Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, γυαλί Arsenic-free

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®

Εγγύηση

Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-3) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν
ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Υπολογιστής HP EliteOne 705 G1 58,42 cm
(23") All-in-One χωρίς υποστήριξη αφής
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

Σκληρός στερεάς
κατάστασης HP 128 GB SED
Opal2

Απολαύστε γρήγορο χρόνο εκκίνησης, αναζήτησης αρχείων και εκκίνησης εφαρμογών, συντομότερο χρόνο
τερματισμού και ισχύ με τη μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης HP 128 GB SED Opal 2.1,2

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: G1K24AA

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

Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP EliteOne 705 G1 58,42 cm
(23") All-in-One χωρίς υποστήριξη αφής
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 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.
2 Οι λειτουργίες του HP BIOSphere μπορεί να διαφέρουν ανάλογα την πλατφόρμα και τη διαμόρφωση του υπολογιστή.
3 Απαιτούνται Windows.
4 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. Ελέγξτε το πρόγραμμα δεδομένων σας για λεπτομέρειες. Απαιτούνται Windows 8.
5 Η λειτουργία NFC είναι προαιρετική. Απαιτούνται Windows 8 ή Windows 8.1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες NFC στα Windows 8, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/tap-share#1TC=t1. Η
λύση λογισμικού ελέγχου ταυτότητας μέσω NFC διατίθεται ξεχωριστά.
6 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
7 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
8 Έρευνα "Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays" της Koala LLC Ergonomics Consulting, στις 6 Νοεμβρίου 2012.
9 Η υποστήριξη εξωτερικών οθονών ως βασικό χαρακτηριστικό μέσω των ενσωματωμένων γραφικών του επεξεργαστή εξαρτάται από την πλατφόρμα/το μέγεθος του υπολογιστή. Ο πραγματικός αριθμός των υποστηριζόμενων οθονών μπορεί να διαφέρει.
Απαιτούνται πρόσθετα καλώδια.
10 Τα διπλά γραφικά AMD Radeon™ απαιτούν επεξεργαστή AMD A series APU και προαιρετική διαμόρφωση ξεχωριστών γραφικών AMD 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 ξεχωριστών 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 προβολή βίντεο HD απαιτεί πηγή βίντεο HD.

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 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 των δεδομένων σας.
3 Αυτό το σύστημα απαιτεί λειτουργικό σύστημα 64 bit και προϊόντα λογισμικού 64 bit, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες επεξεργασίας 64 bit της τεχνολογίας AMD. Η πολυπύρηνη επεξεργαστική ισχύς της τεχνολογίας AMD είναι σχεδιασμένη να
βελτιώνει την απόδοση αυτού του συστήματος. Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων εφαρμογών λογισμικού, η απόδοση ενός συστήματος με λειτουργικό σύστημα 64 bit ποικίλλει. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετράει την ταχύτητα του
ρολογιού.
4 Το chipset γραφικών χρησιμοποιεί μέρος της συνολικής μνήμης συστήματος (RAM) για την απόδοση των γραφικών. Η μνήμη του συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση γραφικών δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.
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 Οι κάρτες ασύρματης σύνδεσης αποτελούν προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό και απαιτούν την ξεχωριστή αγορά σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι
περιορισμένη.
9 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
10 Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό.
11 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.
12 Για το HP 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: www.hp.com/go/eprintcenter).
13 Απαιτείται εγγραφή στο Box. Διατίθεται μόνο για τους νέους χρήστες του Box. Για το Box απαιτούνται Windows 8 ή 8.1. Η προσφορά μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
14 Για το Microsoft Security Essentials απαιτούνται Windows 7 και πρόσβαση στο Internet.
15 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 8.
16 Εξωτερικά τροφοδοτικά, καλώδια και περιφερειακά δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα αλογόνου. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ίσως να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα αλογόνου.
17 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.

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
© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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 στο παρόν 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
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http://windows.microsoft.com/el-GR/.
Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που
ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Η ονομασία AMD είναι εμπορικό σήμα της Advanced Micro
Devices, Inc. Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://patents.dts.com. Κατασκευάστηκε με την άδεια της DTS Licensing Limited.
Η ονομασία DTS, το σύμβολο DTS και ο συνδυασμός ονομασίας και συμβόλου DTS είναι σήματα κατατεθέντα, και η ονομασία DTS Studio Sound είναι
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