Φύλλο δεδομένων

Φορητός σταθμός εργασίας HP ZBook 14 G2
Αξιοποιήστε την έμπνευσή σας, όπου κι αν είστε.
Δημιουργήστε οπουδήποτε,
χρησιμοποιώντας το λεπτότερο και
ελαφρύτερο σταθμό εργασίας ZBook
Ultrabook™ της HP με οθόνη 14".
Αυτός ο προσαρμόσιμος σταθμός
εργασίας προσφέρει εντυπωσιακά
επαγγελματικά γραφικά 3D και
εξαιρετική απόδοση, ακόμα και από
τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Με
δυο λόγια, ασυναγώνιστη λεπτή και
κομψή σχεδίαση.
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Η HP συνιστά Windows.
● Windows 8.11
● Χωρητικότητα αποθήκευσης έως 1,25
TB2

Καινοτομήστε οπουδήποτε

● Πάρτε μαζί σας έναν ισχυρό υπολογιστή, όπου κι αν πρέπει να δουλέψετε. Η πρωτοποριακή και κομψή σχεδίαση του φορητού
σταθμού εργασίας ZBook 14 θα εντυπωσιάσει όπου κι αν τον χρησιμοποιήσετε: κατά τις μετακινήσεις σας, στους χώρους των
πελατών και στα εταιρικά παραρτήματα. Ο σταθμός εργασίας Ultrabook™3 της HP επανακαθορίζει τη χρήση φορητού
υπολογιστή.

Βελτιστοποιήστε την απόδοση

● Εξασφαλίστε την απόδοση που χρειάζεστε με τους πιο λεπτούς και ελαφρείς φορητούς σταθμούς εργασίας της HP που
διαθέτουν Windows 8.11, τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel® Core™ i5/i7 5ης γενιάς4, επαγγελματικά γραφικά AMD
FirePro™ 3D5, προαιρετικές δυνατότητες αφής5 και μονάδα HP Z Turbo για εξαιρετική απόδοση αποθήκευσης.

Δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ

● Φέρτε εις πέρας όλες τις καθημερινές σας εργασίες με τον ανθεκτικό και αξιόπιστο HP ZBook 14 ή HP ZBook 15u. Αυτοί οι
φορητοί σταθμοί εργασίας ZBook έχουν σχεδιαστεί για να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις της δοκιμής MIL-STD 810G6 και
έχουν υποβληθεί σε 115.000 ώρες δοκιμών στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκληρωμένης δοκιμής της HP. Οι πιστοποιήσεις ISV
διασφαλίζουν ότι ο ZBook συνεργάζεται με τις εφαρμογές σταθμού εργασίας που χρειάζεστε.

Χαρακτηριστικά

● Προσαρμόστε τον HP ZBook G2 στις ανάγκες σας. Χάρη στις δύο εσωτερικές συσκευές αποθήκευσης με χωρητικότητα έως
1,25 TB2 και μνήμη έως 16 GB, μπορείτε να αποθηκεύετε τοπικά τα μεγάλα αρχεία, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα, χωρίς να
θυσιάζετε την απόδοση.
● Χειριστείτε μεγάλα αρχεία, μειώστε το χρόνο εργασίας σας και αυξήστε την απόδοση με τη μονάδα HP Z Turbo.
● Επωφεληθείτε από τις πλούσιες λειτουργίες των γραφικών AMD FirePro™ με πιστοποίηση ISV, που έχουν σχεδιαστεί για να
δουλεύουν με τις πιο απαιτητικές εφαρμογές στο φορητό σταθμό εργασίας HP ZBook G2.
● Δείτε σχέδια, περιστρέψτε και μεγεθύνετε φωτογραφίες ή χειριστείτε τις τεχνικές εφαρμογές σας με απλές κινήσεις των
δαχτύλων σας. Με την προαιρετική, έξυπνη οθόνη 10 σημείων αφής του ZBook 14 G2 παίζετε τα πάντα στα δάχτυλά σας.5
● Δείτε καθαρά, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισμού, με ένα προαιρετικό, κομψό πληκτρολόγιο με οπισθοφωτισμό.5
● Αποκτήστε πρόσβαση και κάντε κοινή χρήση των εφαρμογών πλούσιων γραφικών του σταθμού εργασίας ή του διακομιστή
από οποιονδήποτε υπολογιστή, thin client ή tablet με Windows, με το HP Remote Graphics Software.7
● Βελτιστοποιήστε αυτόν τον HP ZBook G2 για κορυφαία απόδοση. Το HP Performance Advisor8 διαμορφώνει το σύστημα με
ενημερωμένες ρυθμίσεις και προγράμματα οδήγησης για μεγιστοποίηση της απόδοσης.
● Το HP Sure Start ανιχνεύει τα προβλήματα και επιδιορθώνει το BIOS.
● Μείνετε ήσυχοι με έναν ZBook G2 που διαθέτει πιστοποίηση ISV και έχει υποβληθεί στη διαδικασία ολοκληρωμένης δοκιμής
της ΗΡ διάρκειας 115.000 ωρών.
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Φορητός σταθμός εργασίας HP ZBook 14 G2
Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

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

Οικογένεια επεξεργαστή

Επεξεργαστής Intel® Core™ i7, Επεξεργαστής Intel® Core™ i5

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3

Intel® Core™ i7-5600U με γραφικά Intel HD 5500 (2,6 GHz, έως 3,2 GHz με Intel Turbo Boost Technology, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i7-5500U με γραφικά Intel
HD 5500 (2,4 GHz, έως 3 GHz με Intel Turbo Boost Technology, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i5-5300U με γραφικά Intel HD 5500 (2,3 GHz, έως 2,9 GHz με Intel
Turbo Boost Technology, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i5-5200U με γραφικά Intel HD 5500 (2,2 GHz, έως 2,7 GHz με Intel Turbo Boost Technology, μνήμη cache 3
MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB SDRAM DDR3L-1600

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

500 GB έως 1 TB SATA (7200 rpm)4
128 GB έως 512 GB SSD SATA4
256 GB SATA SE SSD4
έως 256 GB Μονάδα HP Z Turbo (PCIe SSD)4

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη HD+ SVA eDP 14" με οπισθοφωτισμό LED (1.600 x 900), αντιθαμβωτική οθόνη FHD UWVA IPS eDP + PSR 14" με οπισθοφωτισμό LED (1.920 x 1.080),
αντιθαμβωτική οθόνη FHD UWVA IPS eDP + PSR + δυνατότητες αφής 14" με οπισθοφωτισμό LED (1.920 x 1.080)

Διαθέσιμα γραφικά

Γραφικά Intel® HD 5500, AMD FirePro™ M4150 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 1 GB)
(Τα ενσωματωμένα γραφικά Intel χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η τεχνολογία Enduro™ της AMD)

Ήχος

Ήχος DTS Studio Sound™ (μόνο σε λειτουργικά συστήματα Windows). Ενσωματωμένα ψηφιακά ηχεία και ενσωματωμένο μικρόφωνο (συστοιχία διπλού μικροφώνου όταν
υπάρχει προαιρετική κάμερα web). Κουμπί αποκοπής έντασης ήχου, πλήκτρα λειτουργιών για αυξομείωση της έντασης. Σύνθετη υποδοχή στερεοφωνικής εισόδου
μικροφώνου/εξόδου ακουστικών.

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G Mobile Broadband, HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband, Προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n (2x2) και
Bluetooth®, προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 802.11a/b/g/n (1x1) και Bluetooth®, σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AN 7265 802.11a/b/g/n
(2x2) και Bluetooth® 4.05,6

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Intel I218-LM Gigabit

Υποδοχές επέκτασης

1 Secure Digital, 1 συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών
(Η τεχνολογία SD υποστηρίζει ψηφιακές λειτουργίες ασφάλειας επόμενης γενιάς ενώ είναι συμβατή με τις προηγούμενες εκδόσεις SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές

3 USB 3.0, 1 USB 3.0 φόρτισης, 1 DisplayPort, 1 σύνθετη θύρα στερεοφωνικής εισόδου μικροφώνου/εξόδου ακουστικών, 1 σύνδεση τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45, 1 υποδοχή
επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 VGA, 1 υποδοχή βοηθητικής μπαταρίας

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο με δίοδο αποστράγγισης
Touchpad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων, κινήσεις, δύο κουμπιά επιλογής, μοχλός κατάδειξης με δύο πρόσθετα κουμπιά επιλογής,
Touchpad με αισθητήρα εικόνας

Webcam

Κάμερα web 720p HD (επιλεγμένα μοντέλα)7

Διαθέσιμο λογισμικό

Οι φορητοί σταθμοί εργασίας HP παρέχονται με διάφορες εφαρμογές λογισμικού, όπως: HP Performance Advisor, HP Remote Graphics Software, HP Client Security, HP Drive
Encryption (FIPS 140-2), Microsoft Security Essentials, CyberLink Power DVD BD, HP ePrint Driver, HP PageLift. Για την πλήρη λίστα του προεγκατεστημένου λογισμικού,
ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.8,9,10,11,12

Διαχείριση ασφάλειας

ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών, HP Spare Key, One-Step Logon, ξεχωριστό ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2 με πιστοποίηση Common Criteria
EAL4+ Augmented, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, υποστήριξη για Intel AT. Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP (προαιρετικά), Computrace με παράγοντα εντοπισμού
GPS13

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W (εξωτερικό)
Λιθίου 3 στ. 50 WHr μεγάλης διάρκειας ΗΡ

Διαστάσεις

339 x 237 x 21 mm

Βάρος

Από 1,71 kg
(Αρχικό βάρος με SSD PCIe, μπαταρία 3 στοιχείων (50 Whr), χωρίς οθόνη αφής)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο15

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών για παράδοση (παραλαβή και επιστροφή σε επιλεγμένες χώρες/περιοχές) (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις Care Pack), περιορισμένη εγγύηση
3 ετών για την μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP (διατίθεται μόνο με την περιορισμένη εγγύηση 3 ετών)
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Η HP συνιστά Windows.

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

Μπαταρία φορητού
υπολογιστή HP CO06XL
μεγάλης διάρκειας

Παραμείνετε παραγωγικοί για περισσότερο χρόνο, με τη δευτερεύουσα μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP CO06XL για
φορητούς υπολογιστές, η οποία τοποθετείται στο κάτω μέρος επιλεγμένων φορητών υπολογιστών HP ProBook 800
series ή επιλεγμένα HP Z Book και αυξάνει τον παραγωγικό χρόνο.

Ποντίκι laser USB 3
κουμπιών HP

Το εξαιρετικά κομψό και ανθεκτικό ποντίκι laser USB 3 κουμπιών της HP έχει σχεδιαστεί για καθημερινή απόδοση και
για να συμπληρώνει τον επαγγελματικό φορητό υπολογιστή σας HP.

Κλειδαριά με καλώδιο
σταθμού σύνδεσης HP

Η κλειδαριά καλωδίου του σταθμού σύνδεσης HP είναι πολύ πιο απλή στη χρήση από προηγούμενες κλειδαριές και
παρέχει βελτιωμένη ασφάλεια. Η κλειδαριά καλωδίου σταθμού σύνδεσης HP σάς παρέχει δύο επιλογές κλειδώματος:
κλείδωμα μόνο του σταθμού σύνδεσης (που αποτρέπει επίσης την πρόσβαση στη θήκη μονάδας του σταθμού
προηγμένης σύνδεσης) ή κλείδωμα και του σταθμού σύνδεσης και του φορητού υπολογιστή.

Αριθμός προϊόντος: E7U23AA

Αριθμός προϊόντος: H4B81AA

Αριθμός προϊόντος: AU656AA

Έξυπνο τροφοδοτικό AC HP,
90 W

Εξασφαλίστε τη βέλτιστη δυνατή τροφοδοσία για το φορητό υπολογιστή σας ΗΡ και αντιμετωπίστε τις διακυμάνσεις
ρεύματος με το έξυπνο τροφοδοτικό AC 90 W της ΗΡ. Τώρα, διατίθεται με καινούργια γωνιακή υποδοχή (δεξιά γωνία
90°) που μειώνει την παραμόρφωση των καλωδίων και προαιρετικό dongle μετατροπής της υποδοχής από 4,5 mm σε
7,4 mm. Είτε το χρησιμοποιήσετε ως προσαρμογέα αντικατάστασης είτε ως εφεδρικό προσαρμογέα, θα είστε
προετοιμασμένοι με τη σωστή σύνδεση.

Αριθμός προϊόντος: H6Y90AA

πέντε έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα
υποστήριξη υλικού μόνο για
φορητό

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Οι υπηρεσίες HP Care Pack προσφέρουν αναβαθμισμένα επίπεδα υπηρεσιών για βελτιωμένη κάλυψη εγγύησης, ψυχική
ηρεμία και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος.
Αριθμός προϊόντος: U7861E
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Φορητός σταθμός εργασίας HP ZBook 14 G2

Η HP συνιστά Windows.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων
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 ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας

των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) και έως 30 GB (για Windows 8.1) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης
συστήματος.
3 Δεν είναι όλες οι διαμορφώσεις κατηγορίας Ultrabook™
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. 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.
5 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 Το HP RGS απαιτεί λειτουργικό σύστημα Windows ή Linux και σύνδεση στο Internet.
8 Το HP Performance Advisor απαιτεί Windows και πρόσβαση στο Internet.

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 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 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 20 GB του δίσκου του συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος των Windows 7 και νεότερων εκδόσεων.
5 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.
6 Η μονάδα LTE 4G είναι προαιρετική 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. Η μονάδα LTE 4G δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.
7 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
8 Για το HP Client Security απαιτούνται Windows.
9 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.
10 Για το Security Essentials (Windows 7) και το Defender (Windows 8) απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
11 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 8.
12 Για το ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνας και για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP
ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting)
13 Το Computrace παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένο και ο πελάτης πρέπει να το ενεργοποιήσει κατά την αγορά της συνδρομής. Παρέχονται συνδρομές για πολλά διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Η υπηρεσία διατίθεται σε περιορισμένες
χώρες/περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εκτός των Η.Π.Α., απευθυνθείτε στην Absolute.
14 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
15 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας 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.

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.
Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που
ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Qualcomm και Gobi είναι εμπορικά σήματα της
Qualcomm Incorporated, κατατεθέντα στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες/περιοχές. Τα εμπορικά σήματα της Qualcomm Incorporated χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.
Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
αντίστοιχους κατόχους τους. Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://patents.dts.com. Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας από την DTS
Licensing Limited. Οι ονομασίες DTS, Symbol και ο συνδυασμός των ονομασιών DTS και Symbol είναι σήματα κατατεθέντα, ενώ η ονομασία DTS Studio Sound είναι
εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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