Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 740 G1

Πάρτε τον έλεγχο με τον HP
EliteBook 740 G1, ο οποίος
διαθέτει Windows 8.1 ,
επεξεργαστές Intel® Core™ i3/i5
4ης γενιάς και ισχυρές λειτουργίες
ασφάλειας από την HP. Η κομψή,
λεπτή και ελαφριά σχεδίαση και η
προαιρετική οθόνη αφής HD+
κάνουν τον EliteBook εξαιρετικά
παραγωγικό, εντός και εκτός
γραφείου. Η πανίσχυρη
τεχνολογία της HP σάς βοηθά να
παραμένετε παραγωγικοί,
υποστηρίζοντας την ακμάζουσα
επιχείρησή σας.
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Η HP συνιστά Windows.
Windows 8.11
Μέγεθος οθόνης: 35,56 cm (14")

Σχεδίαση που υπερέχει
Απολαύστε εντυπωσιακή εικόνα με την προαιρετική οθόνη αφής HD+ του HP EliteBook 740 G1 Ultrabook™13. Με
αρχικό βάρος μόλις 1,58 kg (3,48 λίβρες), είναι ένας από τους ελαφρύτερους στην κατηγορία του και μεταφέρεται
εύκολα οπουδήποτε.
Απόδοση στους απαιτούμενους ρυθμούς εργασίας
Απολαύστε την πιο πρόσφατη τεχνολογία με Windows 8.11 και επεξεργαστές Intel® Core™ i3/i5 4ης γενιάς της
επιλογής σας2 που παρέχουν εντυπωσιακή ταχύτητα και απόδοση. Ανταποκριθείτε σε όλες τις προκλήσεις της
ημέρας με διάρκεια μπαταρίας έως 33 ώρες, χρησιμοποιώντας την προαιρετική μπαταρία μεγάλης διάρκειας3 που
έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες.
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
Εξασφαλίστε όλα όσα χρειάζεται ένας επαγγελματίας με θύρες Ethernet, VGA, DisplayPort και USB, προαιρετικό
αδιάβροχο πληκτρολόγιο με οπισθοφωτισμό4 και πλαίσιο EasyAccess για πρόσβαση στα βασικά εξαρτήματα.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για πτώσεις και μικρές ποσότητες υγρών. Ο λεπτός και ελαφρύς HP EliteBook 750
G1 έχει περάσει επιτυχώς τη διαδικασία συνολικής δοκιμής 115.000 ωρών της ΗΡ και είναι σχεδιασμένος έτσι
ώστε να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις των δοκιμών MIL-SPEC 810G, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής
πτώσης.6
Το HP BIOSphere προστατεύει τα κρίσιμα δεδομένα και συστήματα μέσω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων
ασφαλείας.7
Τα έξυπνα Windows 8.11 και η ποιότητα εικόνας της προαιρετικής οθόνης αφής HD+4 ενισχύουν την
επαγγελματική χρήση.
Παραμείνετε παραγωγικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τον προαιρετικό σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης
HP UltraSlim.4
Οι πλέον σύγχρονες επιλογές αποθήκευσης διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση του HP EliteBook. Επιλέξτε από
μια ποικιλία προαιρετικών μονάδων σκληρού δίσκου και Solid State Drive (SSD - Μονάδα στερεής κατάστασης),
καθώς και μνήμη flash cache και SSD mini-card.
Παραμείνετε συνδεδεμένοι και ολοκληρώστε την εργασία σας επιτόπου με τα HP Connection Manager,8 HP
Wireless Hotspot9 και HP Mobile Connect10 (μόνο στην περιοχή EMEA) και το προαιρετικό 4G LTE.11
Το HP 3D DriveGuard12 προστατεύει τα σημαντικά δεδομένα σας ενώ μετακινήστε.
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Η HP συνιστά Windows.

Λειτουργικό σύστημα

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro 64)2
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS

Οικογένεια επεξεργαστή

Επεξεργαστής Intel® Core™ i5, επεξεργαστής Intel® Core™ i33

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i5-4210U με γραφικά Intel HD 4400 (1,7 GHz, έως 2,7 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™
i3-4030U με γραφικά Intel HD 4400 (1,9 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)3

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μνήµη

Έως 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L4
Υποδοχές μνήμης: 2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

500 GB έως 1 TB SATA (5400 rpm)5
έως 120 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης M.25
128 GB έως 512 GB SSD SATA5
έως 256 GB SATA SE SSD5

Οθόνη

Επίπεδη αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (1.366 x 768), επίπεδη αντιθαμβωτική οθόνη HD+ SVA 35,56 cm (14") με
οπισθοφωτισμό LED (1.600 x 900), επίπεδη οθόνη αφής HD+ SVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (1.600 x 900), λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη
FHD UWVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (1.920 x 1.080)8

Γραφικά

Γραφικά Intel HD 4400

Ήχος/εικόνα

Ήχος HD με DTS Studio Sound, ενσωματωμένη συστοιχία δύο μικροφώνων, 2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Υποστήριξη ασύρματης
επικοινωνίας

HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G Mobile Broadband, HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband, σύνθετος προσαρμογέας Broadcom 802.11a/b/g/n
(2x2) και Bluetooth® 4.0, σύνθετος προσαρμογέας Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.06,7

Επικοινωνίες

Intel I218-LM GbE (10/100/1000 NIC)

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευής ανάγνωσης καρτών μέσων

Θύρες και υποδοχές

3 USB 3.0, 1 USB 3.0 φόρτισης, 1 DisplayPort 1.2, 1 VGA, 1 σύνθετη υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών/μικροφώνου, 1 τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45, 1
υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 υποδοχή δευτερεύουσας μπαταρίας, 1 ενσωματωμένης συσκευής ανάγνωσης SmartCard

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο με δίοδο αποστράγγισης, HP DuraKeys, πληκτρολόγιο με οπισθοφωτισμό (προαιρετικά)
Touchpad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων, κινήσεις, δύο κουμπιά επιλογής, μοχλός κατάδειξης με δύο
πρόσθετα κουμπιά επιλογής
Κάμερα web 720p HD (επιλεγμένα μοντέλα)8

Λογισμικό

HP 3D Driveguard, HP Connection Manager (μοντέλα με Windows 7), HP Wireless Hotspot, HP Mobile Connect (μόνο EMEA WWAN), HP PageLift, HP
Recovery Manager, HP Support Assistant, HP ePrint, CyberLink PowerDVD, CyberLink YouCam BE (μοντέλα με Windows 7), Foxit PhantomPDF Express for
HP, Office με επιλογή αγοράς9,10,11,12,13,14

Ασφάλεια

Η σουίτα HP Client Security περιλαμβάνει τα εξής: HP Credential Manager, HP Password Manager, HP File Sanitizer και HP Device Access Manager με
έλεγχο ταυτότητας JΙT, HP BIOSphere με HP Sure Start, HP Drive Encryption, HP Secure Erase, Security Essentials (μόνο στα μοντέλα με Windows 7),
Defender (μοντέλα με Windows 8), HP SpareKey, ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, συσκευή ανάγνωσης
αποτυπωμάτων HP (προαιρετικά)15,16,17,18

Διαστάσεις

33,89 x 23,7 x 2,1 cm 33,89 x 23,7 x 2,25 cm (υποστήριξη αφής)

Βάρος

Από 1,58 kg (χωρίς υποστήριξη αφής), από 1,78 kg (με υποστήριξη αφής)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®
ενέργειας
Προδιαγραφές
περιβάλλοντος

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W, έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W

Τύπος μπαταρίας

Iόντων λιθίου 3 στοιχείων, 24 WHr, μεγάλης διάρκειας ΗΡ, ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 50 WHr, μεγάλης διάρκειας ΗΡ, πολυμερών ιόντων λιθίου τύπου
slice 6 στοιχείων, 60 WHr, μεγάλης διάρκειας ΗΡ (δευτερεύουσα, προαιρετική)

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

Έως 15 ώρες και 15 λεπτά με Solid State Drive (SSD - Μονάδα στερεής κατάστασης) (3 στοιχείων, 50 WHr)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται προαιρετικές υπηρεσίες Care Pack, οι οποίες πωλούνται ξεχωριστά), περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την
μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP (διατίθεται μόνο με την περιορισμένη εγγύηση 1 έτους της πλατφόρμας)
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Η HP συνιστά Windows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

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: U4391E
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Η HP συνιστά Windows.

Υποσημειώσεις
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 ή/και λογισμικό για
την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.; 2 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.; 3 Για διάρκεια έως 33 ώρες απαιτείται μπαταρία πολυμερών λιθίου 60 WHr την οποία προμηθεύεστε ξεχωριστά. Ο
φορητός υπολογιστής πρέπει να είναι διαμορφωμένος με γραφικά Intel, μονάδα Solid State Drive (SSD - Μονάδα στερεής κατάστασης) Micron, οθόνη HD LED HP και λειτουργικό σύστημα Windows 7. Η διάρκεια ζωής
της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, τη διαμόρφωση, τις φορτωμένες εφαρμογές, τις λειτουργίες, την ασύρματη λειτουργία και τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη
χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται με το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com/products/mobilemark2007; 4 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.; 6 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.; 7 Οι λειτουργίες του HP BIOSphere μπορεί να διαφέρουν ανάλογα την πλατφόρμα και τη διαμόρφωση του υπολογιστή.; 8 Το
HP Connection Manager είναι διαθέσιμο μόνο στα Windows 7.; 9 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 παροχέα υπηρεσιών. Απαιτούνται Windows 8.1 ή HP Connection Manager για Windows 7.; 10 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.; 11
Το 4G LTE WWAN είναι μια προαιρετική λειτουργία, η οποία δεν είναι διαθέσιμη 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.; 12 Απαιτεί
λειτουργικό σύστημα Windows.; 13 Δεν είναι όλες οι διαμορφώσεις κατηγορίας Ultrabook™.
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Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
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 ή/και λογισμικό για
την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Επισκεφθείτε 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 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. Πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.) προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά
συστήματα, για την αποφυγή απώλειας των δεδομένων σας.; 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 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.; 5 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι
μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 8) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.; 6 Η ασύρματη σύνδεση 802.11 είναι προαιρετική, πρόσθετη λειτουργία, απαιτεί τη χρήση σημείου ασύρματης
πρόσβασης και υπηρεσίας Internet και δεν περιλαμβάνεται. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.; 7 Η μονάδα 4G LTE είναι προαιρετική, πρέπει να διαμορφωθεί στο
εργοστάσιο και απαιτεί ξεχωριστή σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. 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.; 8 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται
περιεχόμενο HD.; 9 Για το HP 3D Drive Guard απαιτούνται Windows.; 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 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.; 12 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 8.; 13 HP Support Assistant: Απαιτείται πρόσβαση στο Internet; 14 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; 15 Για το HP Client Security απαιτούνται Windows; 16 Το File Sanitizer προορίζεται για τις περιπτώσεις χρήσης που περιγράφονται στο Παράρτημα DOD 5220.22-M. Δεν
υποστηρίζονται μονάδες Solid State Drive (SSD - Μονάδες στερεής κατάστασης). 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.; 17 Για το ΗΡ 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.; 18 Το
Microsoft Security Essentials διατίθεται μόνο στα Windows 7. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.; 19 Το Secure Erase αφορά τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88 του NIST (National Institute of
Standards and Technology).; 20 Για το Password Manager απαιτείται 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.; 21 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές 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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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη
αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 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. © 2014 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. Για λεπτομέρειες, 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. Οι ονομασίες Intel και Core είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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