Φύλλο δεδομένων

HP Elite x2 1011 G1
Εργαστείτε με στυλ
Tablet ή Ultrabook™ Ή μήπως και τα
δύο; Η μόνη συσκευή που χρειάζεστε
όπου κι αν βρεθείτε με τη δουλειά
σας. Αυτή η εξαιρετικά φορητή
συσκευή απαράμιλλης αντοχής, είναι
πλήρως εξοπλισμένη με τις
κορυφαίες λειτουργίες ασφάλειας και
διαχείρισης της HP.
2

● Windows 8.11
● Οθόνη 29,46 cm (11,6")

Σχεδίαση για ανθεκτικότητα και φορητότητα

● Πάρτε μαζί σας στις μετακινήσεις σας ένα tablet που εκτός από ανθεκτικό είναι και κομψό. Συνδυάστε το με το πληκτρολόγιο
πλήρους μεγέθους HP Premium με ανθεκτική άρθρωση.

Ισχύς Ultrabook™2

● Απολαύστε αξεπέραστη ισχύ με τα Windows 8.11, τους επεξεργαστές Intel® Core™ M 5ης γενιάς4 με προαιρετικό vPro™5 και τη
μεγάλη διάρκεια που προσφέρουν οι μπαταρίες του tablet και της βάσης πληκτρολογίου.

Ισχυρή προστασία για δεδομένα και συσκευές

● Διατηρήστε τις ευαίσθητες πληροφορίες ασφαλείς με τα HP Sure Start, HP BIOSphere6, HP Client Security7, TPM και SED3.
Επιπλέον, νιώστε ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια με την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών και δακτυλικών
αποτυπωμάτων στο προαιρετικό τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο.3

Αξεσουάρ για κάθε σας ανάγκη

● Καλύψτε τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας με εξαρτήματα που έχουν φτιαχτεί για να ενισχύουν την αποδοτικότητα,
όπως ο προαιρετικός ασύρματος σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης για επιχειρήσεις3, το τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο, το
ελαφρύ πληκτρολόγιο ταξιδίου3 και η γραφίδα Wacom.8

Χαρακτηριστικά

● Κάντε αλλαγές με τη γραφίδα Wacom8 και απολαύστε τη σταθερότητα που χαρίζει η άρθρωση του προαιρετικού
πληκτρολογίου.3
● Απολαύστε κορυφαία, ανθεκτική σχεδίαση φτιαγμένη να αντεπεξέρχεται στις δοκιμές MIL-STD 810G9 και τη διαδικασία
ολοκληρωμένης δοκιμής της HP.
● Οργανώστε εικονικές συσκέψεις με το προαιρετικό Qualcomm GOBI™ 4G LTE WWAN10 και δύο κάμερες.
● Μειώστε το χρόνο της διαχείρισης χάρη στη σχεδίαση 2 σε 1 και τις λύσεις HP Client Management6 και Intel® vPro™.5
● Επωφεληθείτε από τη σταθερότητα του μεγάλου κύκλου ζωής και της παγκόσμιας υποστήριξης.
● Διαχειριστείτε δεδομένα, ασφάλεια και συσκευές από μία λύση cloud με το HP Touchpoint Manager.12
● 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
● Μεγιστοποιήστε τις ταμειακές σας ροές με μια μηνιαία συνδρομή που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε κορυφαίο εξοπλισμό και
υπηρεσίες, και να αντικαθιστάτε τον υπολογιστή σας με νέο κάθε τρία χρόνια.14
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HP Elite x2 1011 G1
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 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro)28
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή3

Επεξεργαστής Intel® Core™ M

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3

Intel® Core™ M-5Y71 με γραφικά Intel HD 5300 (1,2 GHz, έως 2,9 GHz με τεχνολογία Intel Turbo Boost, 4 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Core™ M-5Y51 με γραφικά Intel HD 5300
(1,1 GHz, έως 2,6 GHz με τεχνολογία Intel Turbo Boost, 4 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Core™ M-5Y10c με γραφικά Intel HD 5300 (800 MHz, έως 2 GHz με τεχνολογία Intel Turbo
Boost, 4 MB cache, 2 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.600 MT/s. Μνήμη σε διαμόρφωση δύο καναλιών (4 GB ή 8 GB)

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

128 GB Έως 512 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης M.24
180 GB Έως 256 GB M.2 SE SSD4

Οθόνη

Εξαιρετικά λεπτή οθόνη αφής HD BrightView IPS eDP 29,46 cm (11,6") με οπισθοφωτισμό LED (1.366 x 768), Πολύ λεπτή οθόνη αφής FHD BrightView IPS eDP 29,46 cm (11,6")
με οπισθοφωτισμό LED (1.920 x 1.080), χωρητικό ψηφιοποιητή πολλαπλής αφής, αυτόματη περιστροφή, τεχνολογία direct bonding, Corning® Gorilla® Glass 310

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD 5300

Ήχος

DTS Studio Sound™, δύο ηχεία (μπροστά), μικρόφωνο διπλής συστοιχίας με ακύρωση ηχούς και καταστολή θορύβου, υποδοχή ακουστικών και μικροφώνου (σύνθετη), λογισμικό
μείωσης θορύβου HP Advanced

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Tri Band Wireless-AC 17265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) και Bluetooth® 4.0 + WiGig, Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.0, Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AN 7265 802.11a/b/g/n (2x2) και Bluetooth® 4.0, HP hs3110 HSPA+ Mobile
Broadband, HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G Mobile Broadband5,6,7

Επικοινωνίες

Καλώδιο Ethernet HP ElitePad (προαιρετικά)

Υποδοχές επέκτασης

1 microSD (tablet), 1 micro SIM (tablet), 1 συσκευής ανάγνωσης έξυπνων καρτών (τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο)

Θύρες και υποδοχές

1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης με τη βάση (tablet), 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου (tablet), 1 DisplayPort 1.2 (τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο), 1 USB 3.0
(τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο), 1 USB 3.0 φόρτισης (τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο), 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης στο tablet (τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο), 1
υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης για dongle (τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο), 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου (τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο), 1 θύρα AC 4,5
mm πολλαπλών ακίδων (τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο)

Συσκευή εισόδου

Τροφοδοτούμενο αδιάβροχο πληκτρολόγιο τύπου island με 81/82 πλήκτρα, οπισθοφωτισμό και δίοδο αποστράγγισης (προαιρετικό), πληκτρολόγιο ταξιδίου τύπου island με
81/82 πλήκτρα και οπισθοφωτισμό (προαιρετικά)8
Γυάλινο ForcePad™ (με χημικά χαραγμένη επιφάνεια) με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων με επεξήγηση, λειτουργία πατημάτων και
κινήσεων ενεργοποιημένη από προεπιλογή, κύλιση με δύο δάχτυλα, ζουμ με δύο δάχτυλα (τσίμπημα), γραφίδα Wacom με ψηφιοποιητή (προαιρετικά)9

Webcam

Κάμερα web FHD 2 MP 1080p μπροστά, 5 MP FHD 1080p πίσω10

Διαθέσιμο λογισμικό

HP 3D Driveguard, HP ePrint, HP Hotkey, HP PageLift, HP Support Assistant, λογισμικό Intel® WiDi11,12,13,23

Διαχείριση ασφάλειας

TPM 1.2/2.0 (Infineon, συγκολλημένη), συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων HP (τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο), συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών (τροφοδοτούμενο
πληκτρολόγιο), έλεγχος ταυτότητας πριν την εκκίνηση (κωδικός πρόσβασης, έξυπνη κάρτα), HP Client Security, HP File Sanitizer, Drive Encryption, Absolute Persistence Module
(μόνο στα μοντέλα με Windows), HP Device Access Manager με έλεγχο ταυτότητας JIT, HP SpareKey, Security Defender (μόνο στα μοντέλα με Windows 8.1)17,18,19,20,21

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W, τροφοδοτικό AC HP ElitePad 4,5 mm (tablet)
Πολυμερών λιθίου 2 στοιχείων 33 WHr μεγάλης διάρκειας, πολυμερών λιθίου 6 στοιχείων 21 WHr μεγάλης διάρκειας (τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο)
2 στοιχείων, 33 WHr μεγάλης διάρκειας (tablet): έως 12 ώρες και 45 λεπτά (MM07, μοντέλα με Windows 7), έως 9 ώρες (MM12, μοντέλα με Windows 8), 2 στοιχείων, μεγάλης
διάρκειας 33 WHr + 6 στοιχείων, μεγάλης διάρκειας 21 WHr (tablet με προαιρετικό τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο), έως 20 ώρες (MM07, μοντέλα με Windows 7), έως 14 ώρες
και 15 λεπτά (MM12, μοντέλα με Windows 8)24,25,26,27

Διαστάσεις

29,8 x 20,61 x 2,08 cm (tablet με τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο), 29,8 x 19,27 x 1,07 cm (tablet), 29,56 x 21 x 0,6 mm (πληκτρολόγιο ταξιδιού)

Βάρος

Από 0,78 kg (tablet). Από 0,77 kg (τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο). Από 0,53 kg (πληκτρολόγιο ταξιδίου)
(Διαμόρφωση με το μικρότερο βάρος. Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση. Δείτε τις σύντομες προδιαγραφές.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο22

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (διατίθενται προαιρετικά υπηρεσίες Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά), περιορισμένη εγγύηση 3 ετών για την κύρια μπαταρία και το
τροφοδοτούμενο πληκτρολόγιο.
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HP Elite x2 1011 G1
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Εξωτερική μονάδα USB
DVDRW HP

Συνδέστε το HP External USB DVD/RW σε οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας1 για άμεση
ανάγνωση/εγγραφή σε οπτικά μέσα.

Έξυπνο τροφοδοτικό
ταξιδιού AC 65W HP

Τα τροφοδοτικά AC της HP τροφοδοτούν το φορητό υπολογιστή και ταυτόχρονα φορτίζουν την εσωτερική μπαταρία
του. Αυτά τα τροφοδοτικά σάς δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε τροφοδοσία στο φορητό υπολογιστή σας όταν είστε
εκτός γραφείου ή εν κινήσει. Το τροφοδοτικό ταξιδίου HP 65W Slim είναι ιδανικό για διεθνείς ταξιδιώτες ή
επαγγελματίες που ταξιδεύουν πολύ και βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει. Το τροφοδοτικό είναι 40% λεπτότερο από το
συνηθισμένο τροφοδοτικό 65W και περιλαμβάνει μια πρακτική θύρα USB για τη φόρτιση άλλων εξαρτημάτων ενώ
εργάζεστε. Με τέσσερα βύσματα καθολικής χρήσης είστε βέβαιοι ότι το τροφοδοτικό ταξιδίου Slim θα λειτουργεί
οπουδήποτε βρίσκεστε. Μπορείτε να έχετε τα πάντα συγκεντρωμένα σε μια κομψή, προστατευτική τσάντα μεταφοράς.

Αριθμός προϊόντος: F2B56AA

Αριθμός προϊόντος: J0E43AA
Προσαρμογέας ασύρματης
οθόνης HP

Μοιραστείτε το περιεχόμενό σας με όλη την αίθουσα διδασκαλίας, στέλνοντάς το ασύρματα από το φορητό
υπολογιστή, το tablet ή το smartphone σας σε οθόνη ή προβολέα με τον προσαρμογέα ασύρματης οθόνης HP και την
ασύρματη τεχνολογία της επιλογής σας.

Αριθμός προϊόντος: J1V25AA

Κιτ καθαρισμού HP Tablet

Καθαρίστε εύκολα και γρήγορα μουτζούρες, γραμμές και δαχτυλιές και διατηρήστε την οθόνη σας εξαιρετικά καθαρή
με το κιτ καθαρισμού tablet της HP.1

Αριθμός προϊόντος: K6F99AA

Θήκη για tablet HP Pro 12

Μεταφέρετε το tablet σας με στυλ - κρατώντας το στο χέρι ή κρεμώντας το στον ώμο - στο γραφείο ή εκτός, με την
ανθεκτική και μικρή θήκη HP Pro 12 Tablet, η οποία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το tablet κατά τις μετακινήσεις
σας.

Αριθμός προϊόντος: L0W37AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

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 από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: UC909E
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HP Elite x2 1011 G1
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 Δεν είναι όλες οι διαμορφώσεις κατηγορίας Ultrabook™.
3 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
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 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών αυτής της τεχνολογίας, όπως Intel® Active Management Technology και Intel Virtualization Technology, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών εφαρμογών "εικονικών
συσκευών" για την τεχνολογία Intel vPro εξαρτάται από τρίτους παρόχους λογισμικού.
6 Οι λειτουργίες του HP BIOSphere μπορεί να διαφέρουν ανάλογα την πλατφόρμα και τη διαμόρφωση του υπολογιστή.
7 Απαιτούνται Windows.
8 Η γραφίδα Wacom διατίθεται ως επιλογή με δυνατότητα διαμόρφωσης στα μοντέλα με οθόνη ψηφιοποιητή. Τα μοντέλα που δεν έχουν ενσωματωμένο ψηφιοποιητή δεν είναι συμβατά με τη γραφίδα.
9 Οι δοκιμές MIL-STD εκκρεμούν και δεν αποσκοπούν να υποδείξουν καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση
της μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμών.
10 Οι προαιρετικές 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.
12 Το HP Touchpoint Manager υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows, καθώς και υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. 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. Τα Out-of-band HP only Wipe, Lock, Unlock και η αναφορά κωδικών σφαλμάτων κατά την εκκίνηση του BIOS προβλέπεται να είναι
διαθέσιμα σε επιλεγμένα HP EliteBook και tablet και απαιτούν τεχνολογία Intel® vPro™ και λειτουργίες σε καταστάσεις S3/αναστολής λειτουργίας, S4/αδρανοποίησης και S5/απενεργοποίησης.
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.
14 Οι υπηρεσίες χρηματοδότησης και επισκευής που διατίθενται μέσω της Hewlett-Packard Financial Services Company και των θυγατρικών της (συλλογικά HPFSC) σε ορισμένες χώρες/περιοχές υπόκεινται σε πιστωτική έγκριση και εκτέλεση της τυπικής
τεκμηρίωσης της HPFSC. Οι συνδρομές χρήσης διατίθενται για περιόδους 24 ή 36 μηνών. Οι χρεώσεις και οι όροι βασίζονται στην πιστωτική αξιολόγηση του πελάτη, στους τύπους προσφορών, στις υπηρεσίες ή/και στον τύπο και τις επιλογές εξοπλισμού.
Μπορεί να μην πληρούν τις προϋποθέσεις όλοι οι πελάτες. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες ή οι προσφορές σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλοι περιορισμοί. Η HPFSC διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης του
προγράμματος ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

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 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 8.1/10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
5 Η ασύρματη σύνδεση 802.11 είναι προαιρετική, πρόσθετη λειτουργία και απαιτεί τη χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
6 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.
7 Ο φορητός υπολογιστής ή το tablet με συμβατότητα WiGig πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 1,2 m (4 πόδια) από τον ασύρματο σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης, χωρίς να παρεμβάλλονται εμπόδια. Ο ασύρματος σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης HP
Advanced είναι συμβατός με το HP Elite x2 1011 G1, με την εγκατάσταση προαιρετικής κάρτας σύνθετου προσαρμογέα Intel Tri Band Wireless AC με WiGig.
8 Τα τροφοδοτούμενα πληκτρολόγια και τα πληκτρολόγια ταξιδίου πωλούνται ξεχωριστά ή ως επιλογή.
9Η γραφίδα Wacom διατίθεται ως επιλογή με δυνατότητα διαμόρφωσης στα μοντέλα με οθόνη ψηφιοποιητή. Τα μοντέλα που δεν έχουν ενσωματωμένο ψηφιοποιητή δεν είναι συμβατά με τη γραφίδα.
10 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
11 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.
12 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση.
13 HP Support Assistant: Απαιτείται πρόσβαση στο Internet
14 Το HP Touchpoint Manager υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows, καθώς και υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε στη
διεύθυνση www.hp.com/touchpoint για πληροφορίες διαθεσιμότητας. Για το HP Touchpoint Manager απαιτείται η αγορά συνδρομής. Τα Out-of-band HP only Wipe, Lock, Unlock και η αναφορά κωδικών σφαλμάτων κατά την εκκίνηση του BIOS προβλέπεται να
είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα HP EliteBook και απαιτούν τεχνολογία Intel® vPro™ και λειτουργίες σε καταστάσεις S3/αναστολής λειτουργίας, S4/αδρανοποίησης και S5/απενεργοποίησης.
15 Τα HP Driver Pack, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU), HP Client Catalog και HP CIK για Microsoft SCCM διατίθενται για δωρεάν λήψη από την τοποθεσία web λύσεων διαχείρισης της HP: www.hp.com/go/clientmanagement.
16 Για το LANDESK απαιτείται συνδρομή.
17 Το υλικολογισμικό TPM είναι έκδοσης 2.0. Το υλικό TPM είναι έκδοσης v1.2, η οποία αποτελεί υποσύνολο της έκδοσης v0.89 της προδιαγραφής TPM 2.0, όπως έχει υλοποιηθεί από την Intel Platform Trust Technology (PTT).
18 Για το Client Security απαιτούνται Windows.
19 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.
20 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.
21 Η μονάδα BIOS Absolute Persistence παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένη και θα ενεργοποιηθεί όταν οι πελάτες αγοράσουν και ενεργοποιήσουν τη συνδρομή. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στην υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα της
υπηρεσίας εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Η προαιρετική συνδρομητική υπηρεσία Absolute Recovery Guarantee έχει περιορισμένη εγγύηση. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Εάν χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Data Delete, η πληρωμή εγγύησης βάσει του Recovery Guarantee ακυρώνεται. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Data Delete, οι
πελάτες πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό προ-εξουσιοδότησης και να δημιουργήσουν έναν κωδικό PIN ή να αγοράσουν ένα ή περισσότερα διακριτικά RSA SecurID από την Absolute Software.
22 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.
23 Η ενσωματωμένη λειτουργία Intel® WiDi είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένες διαμορφώσεις και απαιτεί την ξεχωριστή αγορά προβολέα, τηλεόρασης ή οθόνης υπολογιστή με ενσωματωμένο ή εξωτερικό δέκτη WiDi. Οι εξωτερικοί δέκτες WiDi συνδέονται
στον προβολέα, την τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή μέσω ενός τυπικού καλωδίου HDMI, το οποίο επίσης πωλείται ξεχωριστά.
24 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 7 με MM07 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.
25 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 8 με MM12 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.
26Απαιτεί την ξεχωριστή αγορά τροφοδοτούμενου πληκτρολογίου με μπαταρία. 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.
27 Απαιτεί την ξεχωριστή αγορά τροφοδοτούμενου πληκτρολογίου με μπαταρία. Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 8 με MM12 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.
28 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 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/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.
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