Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 750 G2
Όλα όσα χρειάζεστε για την εργασία σας
Ο λεπτός και ελαφρύς φορητός
υπολογιστής HP EliteBook 750
επιτρέπει στους χρήστες να είναι
εξαιρετικά παραγωγικοί στο γραφείο.
Εργαστείτε με σιγουριά, παραμείνετε
συνεχώς συνδεδεμένοι και
απολαύστε χαρακτηριστικά
ασφάλειας και διαχείρισης που έχουν
σχεδιαστεί για την αναπτυσσόμενη
επιχείρησή σας.

Η HP συνιστά Windows.
● Windows 8.11
● Μέγεθος οθόνης: 39,6 cm (15,6")

Εύκολη διαχείριση και ασφάλεια

● Απολαύστε απλή ενσωμάτωση στο περιβάλλον IT σας με το HP Touchpoint Manager2, τις λύσεις HP Client Management3 και τα
χαρακτηριστικά ασφαλείας του HP BIOSphere4 με Sure Start και HP Client Security3.

Απόδοση κατά τις μετακινήσεις

● Απολαύστε την πιο πρόσφατη τεχνολογία που παρέχουν τα Windows 8.11 και οι ισχυροί επεξεργαστές Gen Intel® Core™
μελλοντικής 5ης γενιάς5 που παρατείνουν τη διάρκεια της μπαταρίας.

Εξοπλισμένο για παραγωγικότητα

● Ξεχάστε τα dongle. Tώρα έχετε εντυπωσιακή θύρα Ethernet, θύρα VGA και DisplayPort για να συνδέετε όλες τις συσκευές σας.
Παραμείνετε συνδεδεμένοι με το HP Connection Manager6, το HP Wireless Hotspot7, το HP Mobile Connect8 και την προαιρετική
μονάδα Qualcomm® Gobi™ 4G LTE.9

Κομψή και ανθεκτική σχεδίαση

● Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για πτώσεις και μικρές ποσότητες υγρών. Ο λεπτός, ελαφρύς και κομψός HP EliteBook 750 έχει
περάσει επιτυχώς τη διαδικασία συνολικής δοκιμής της ΗΡ και είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να αντεπεξέρχεται στις
απαιτήσεις της δοκιμής MIL-STD 810G.10

Χαρακτηριστικά

● Διαχειριστείτε δεδομένα, ασφάλεια και συσκευές από μία λύση cloud με το HP Touchpoint Manager.2
● Επωφεληθείτε από τον έξυπνο έλεγχο των Windows 8.11 και την εντυπωσιακή καθαρότητα της προαιρετικής οθόνης αφής
FHD11 από ανθεκτικό γυαλί Corning® Gorilla® Glass 3.
● 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.
● Το HP BIOSphere προστατεύει τα κρίσιμα δεδομένα και συστήματα μέσω προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ασφαλείας.4
● Είτε εργάζεστε εκτός είτε εντός γραφείου, η τεχνολογία HP Sure Start προστατεύει τον υπολογιστή και τα δεδομένα σας από
εκούσιες ή ακούσιες κακόβουλες επιθέσεις.
● Παραμείνετε παραγωγικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τον προαιρετικό σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης HP UltraSlim.11
● Το HP 3D DriveGuard3 προστατεύει τα σημαντικά δεδομένα σας ενώ μετακινείστε.
● Απλοποιήστε την τεχνική υποστήριξη με εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες HP Care. Βασιστείτε σε προσιτή εξειδίκευση που είναι
διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο και καλύπτει πολλές μάρκες, συσκευές και λειτουργικά συστήματα.13
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Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 750 G2
Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8 Pro 64)2
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8 Pro 64)2
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Professional 641
Ubuntu Linux
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή3

Επεξεργαστής Intel® Core™ i5, επεξεργαστής Intel® Core™ i3

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3

Επεξεργαστές Intel® Core μελλοντικής 5ης γενιάς

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3L4
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Στις υποδοχές SODIMM παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης/αναβάθμισης από τον πελάτη. Υποστηρίζει μνήμη δύο καναλιών

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

320 GB έως 1 TB SATA (7200 rpm)5
έως 500 GB SATA SED (7200 rpm)5
έως 120 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης M.25
128 GB έως 512 GB SSD SATA5
180 GB έως 256 GB SATA SE SSD5
έως 256 GB M.2 PCIe SSD

Flash cache

32 GB M.2 (προαιρετικά)

Οθόνη

Επίπεδη αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1.366 x 768), λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED
(1.920 x 1.080), λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη αφής FHD SVA 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1.920 x 1.080)10

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD 5500

Ήχος

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

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G Mobile Broadband, HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband, σύνθετος προσαρμογέας Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) και Bluetooth® 4.0,
προσαρμογέας Intel 802.11a/b/g/n (2x2) και Bluetooth® 4.0, σύνθετος προσαρμογέας Intel 802.11a/b/g/n/ac (1x1) και Bluetooth® 4.0, μονάδα επικοινωνίας κοντινού πεδίου
(NFC) (προαιρετικά)6,7,8,9
(Υποστήριξη για Miracast (μόνο στα μοντέλα με Windows 8.1))

Επικοινωνίες

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

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων πολλών μορφών
(υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές

3 USB 3.0, 1 USB 3.0 φόρτισης, 1 DisplayPort 1.2, 1 VGA, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45, 1 υποδοχή σταθμού επιτραπέζιας σύνδεσης

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο με δίοδο αποστράγγισης, προαιρετικός οπισθοφωτισμός
Γυάλινο touchpad (με χημικά χαραγμένη επιφάνεια) με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων, λειτουργία πατημάτων και κινήσεων
ενεργοποιημένη από προεπιλογή, κύλιση με δύο δάχτυλα, ζουμ με δύο δάχτυλα (τσίμπημα)

Webcam

Κάμερα web 720p HD (επιλεγμένα μοντέλα)10

Διαθέσιμο λογισμικό

HP BIOSphere με HP Sure Start, HP Touchpoint Manager, HP 3D Driveguard, HP Connection Manager (μοντέλα με Windows 7), HP Wireless Hotspot, HP Mobile Connect (μόνο στα
μοντέλα με Windows 8), HP PageLift, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP ePrint, Office με επιλογή αγοράς11,12,13,14,15,16

Διαχείριση ασφάλειας

Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά), TPM 1.2/2.0 (Infineon, συγκολλημένη), ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών (ενεργή),
συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων (προαιρετικά)

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W, έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W
Πολυμερών ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 24 WHr, μεγάλης διάρκειας ΗΡ. Πολυμερών ιόντων/πρισματική 3 στοιχείων, 50 WHr, μεγάλης διάρκειας HP

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 1,83 kg (χωρίς υποστήριξη αφής), από 2,06 kg (με υποστήριξη αφής)
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο17

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

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)
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

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.

Τσάντα HP Professional Top
Load

Με άφθονο αποθηκευτικό χώρο για φακέλους και άλλα έγγραφα και για ένα φορητό υπολογιστή έως 15,6 ίντσες, η
τσάντα HP Professional Top Load χωράει όλα όσα χρειάζεστε μια απαιτητική μέρα εντός και εκτός γραφείου ή κατά τη
διάρκεια των ταξιδιών σας.

Αριθμός προϊόντος: F8A00AA

Αριθμός προϊόντος: H2L63AA

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Αριθμός προϊόντος: H4J90AA

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: 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: U4391E
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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 Το HP Touchpoint Manager υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows, καθώς και υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται συνδρομή. Δεν είναι
διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/touchpoint για πληροφορίες διαθεσιμότητας. Για το Touchpoint Manager απαιτείται η αγορά συνδρομής.
3 Απαιτεί λειτουργικό σύστημα Windows.
4 Οι λειτουργίες του HP BIOSphere μπορεί να διαφέρουν ανάλογα την πλατφόρμα και τη διαμόρφωση του υπολογιστή.
5 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.
6 Το HP Connection Manager είναι διαθέσιμο μόνο στα Windows 7.
7 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.
8 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.
9 Οι ενσωματωμένες μονάδες Qualcomm® Gobi® διατίθενται με επιλεγμένα προϊόντα ΗΡ, απαιτούν σύμβαση υπηρεσίας ασύρματων δεδομένων, υποστήριξη δικτύου και δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών για την
περιοχή κάλυψης και τη διαθεσιμότητα. Το 4G LTE δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, το δίκτυο και άλλους παράγοντες.
10 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.
11 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
13 Οι υπηρεσίες HP Care είναι προαιρετικές. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για
λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά
δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανένα τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την Περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

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 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 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 Το Miracast είναι μια ασύρματη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας για να προβάλλει την οθόνη του σε τηλεοράσεις, προβολείς και συσκευές αναπαραγωγής ροής μέσων που υποστηρίζουν επίσης την τεχνολογία Miracast. Μπορείτε να
χρησιμοποιείτε το Miracast για να μοιράζεστε ό,τι κάνετε στον υπολογιστή σας ή για παρουσιάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
9 Η λειτουργία NFC είναι προαιρετική.
10 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
11 Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/touchpoint για πληροφορίες διαθεσιμότητας. Για ορισμένες λειτουργίες του Touchpoint Manager απαιτείται η αγορά συνδρομής.
12 Για το HP 3D Drive Guard απαιτούνται Windows.
13 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 παροχέα υπηρεσιών. Απαιτούνται Windows 8.1 ή HP Connection
Manager για Windows 7.
14 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.
15 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση.
16 Για το HP 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).
17 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.

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. © 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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