Φύλλο δεδομένων

HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen
Limited Edition
Μικρό βάρος, μεγάλες δυνατότητες
Ο HP EliteBook Folio 1020 Bang &
Olufsen Limited Edition είναι ένας
εντυπωσιακά λεπτός και ελαφρύς
φορητός υπολογιστής
επαγγελματικής κατηγορίας με
κορυφαίο ήχο Bang & Olufsen. Είναι
πλήρως εξοπλισμένος με κορυφαίες
λύσεις ασφάλειας και διαχείρισης της
HP και Windows 10 Pro .
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● Windows 10 Pro1
● Οθόνη 31,75 cm (12,5")

Ευκολία στις εξ αποστάσεως συσκέψεις

● Συνεργαστείτε με συναδέλφους σε όλο τον κόσμο με το προαιρετικό Skype for Business2 και μια κάμερα web HD για μοναδική
εμπειρία εικόνας. Ο ήχος Bang & Olufsen και το λογισμικό μείωσης θορύβου της HP συνδυάζονται για να σας προσφέρουν μια
συναρπαστική εμπειρία ήχου.

Κομψός, λεπτός, έξυπνος

● Μαγνητίστε τα βλέμματα χάρη στο συνδυασμό του σκούρου γκρίζου χρώματος με τις χάλκινες λεπτομέρειες, καθώς αυτός ο
φορητός υπολογιστής δεν είναι μόνο εξαιρετικά λειτουργικός, αλλά έχει και μια εντυπωσιακά κομψή εμφάνιση.

Βελτιστοποιημένη ασφάλεια και διαχείριση

● Βασιστείτε στην ισχυρή ασφάλεια, τις ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης και τα νέα χαρακτηριστικά των Windows 10 Pro1 για
να διατηρείτε τις συσκευές, τα δεδομένα και την ταυτότητά σας ασφαλή. Διαχειριστείτε εύκολα τις συσκευές σας με τα
πανίσχυρα εργαλεία της HP, όπως το HP Touchpoint Manager3.

Ανθεκτικός και ετοιμοπόλεμος

● Αντεπεξέλθετε με σιγουριά στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης και των μετακινήσεων με έναν ανθεκτικό EliteBook χωρίς
κινούμενα μέρη, που διαθέτει μπαταρία μεγάλης διάρκειας και είναι σχεδιασμένος να ανταποκρίνεται στις δοκιμές αντοχής
MIL-STD 810G για πτώσεις, κραδασμούς, δονήσεις κ.ά.4

Χαρακτηριστικά

● Αξιοποιήστε τα δύο μικρόφωνα και τα κορυφαία ηχεία HP και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τη βοήθεια της Cortana5 και
των λύσεων συνεργασίας και διάσκεψης της HP.
● Δείτε τα πάντα με εξαιρετική ευκρίνεια σε μια οθόνη αφής QHD υψηλής ανάλυσης 31,75 cm (12,5").6
● Χρησιμοποιήστε τις δύο θύρες φόρτισης USB 3.0, την υποδοχή επέκτασης MicroSD και την έξοδο εικόνας HDMI.
● Διατηρήστε τη σύνδεσή σας με το WiDi7, το Miracast8 και το σύνθετο προσαρμογέα WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.0.9. Επιπλέον,
μοιραστείτε εύκολα τη σύνδεση με το τηλέφωνό σας για mobile broadband εν κινήσει.
● Μετά από πολύωρες μελέτες, η HP κατασκεύασε το πληκτρολόγιο HP Premium, το οποίο συνδυάζει εξαιρετικά την άνεση με
την απόκριση, επιτρέποντας στο χρήστη να επικεντρωθεί στην εργασία του.
● Βελτιώστε την εμπειρία του EliteBook προσθέτοντας χρήσιμα προαιρετικά εξαρτήματα, όπως έναν εξαιρετικά λεπτό σταθμό
επιτραπέζιας σύνδεσης, κυρτή οθόνη Elite, λεπτό τροφοδοτικό AC ταξιδιού HP, ασύρματο πληκτρολόγιο κ.ά.2
● Επωφεληθείτε από την υποστήριξη Elite της HP10 που προσφέρουν έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί στις ΗΠΑ και την
περιορισμένη εγγύηση της HP.
● 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.11

Φύλλο δεδομένων

HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition
Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro 641

Οικογένεια επεξεργαστή2

Επεξεργαστής Intel® Core™ M

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2,15

Intel® Core™ M-5Y71 με γραφικά Intel HD 5300 (1,2 GHz, έως 2,9 GHz με τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 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. Δεν παρέχεται δυνατότητα αναβάθμισης των εσωτερικών εξαρτημάτων μνήμης μετά την
εργοστασιακή διαμόρφωση.

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Έως 512 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης M.23,4

Οθόνη

Πολύ λεπτή οθόνη αφής QHD UWVA 31,75 cm (12,5") με οπισθοφωτισμό LED (2.560 x 1.440)7

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD 53007

Ήχος

Ήχος Bang & Olufsen, ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.05,6
(Αναβαθμίσεις των εσωτερικών εξαρτημάτων συνδεσιμότητας δεν είναι διαθέσιμες μετά την εργοστασιακή διαμόρφωση.)

Επικοινωνίες

NFC, Ethernet μέσω dongle (προαιρετικά)

Υποδοχές επέκτασης

1 θύρα microSD
(υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0 φόρτισης, 1 HDMI, 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 τροφοδοσίας AC, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου
(Ethernet/VGA μέσω dongle (προαιρετικά) με χρήση της θύρας επιτραπέζιας σύνδεσης)

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο με οπισθοφωτισμό και δίοδο αποστράγγισης
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)

Webcam

Κάμερα web 720 HD7

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, HP BIOSphere με HP Sure Start, HP Wireless Hotspot, HP PageLift, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP ePrint, HP SoftPaq Download Manager,
CyberLink PowerDVD, CyberLink YouCam BE, HP Touchpoint Manager, Foxit PhantomPDF Express for HP, HP Connection Manager, πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint, HP File Sanitizer,
λογισμικό Intel WiDi, Lync Optimized, λογισμικό μείωσης θορύβου της HP8,9,10,11,12,13

Διαχείριση ασφάλειας

TPM 1.2 (Infineon, συγκολλημένη), συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων, πλήρης κρυπτογράφηση τόμου, έλεγχος ταυτότητας πριν την εκκίνηση (κωδικός πρόσβασης)

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W
Πολυμερών ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 40 WHr, μεγάλης διάρκειας ΗΡ

Διαστάσεις

31 x 21 x 1,57 cm

Βάρος

Βάρος από 1,21 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο14

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Λύσεις επέκτασης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης HP UltraSlim (προαιρετικά), προσαρμογέας επιτραπέζιας σύνδεσης σε VGA και Ethernet της HP (προαιρετικά)

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (διατίθενται προαιρετικά Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά), περιορισμένη εγγύηση 3 ετών για την μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP (διατίθεται
μόνο με την περιορισμένη εγγύηση 3 ετών της πλατφόρμας)
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Σταθμός σύνδεσης HP 2013
Ultra-slim

Ο σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης HP UltraSlim έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους εξαιρετικά λεπτούς φορητούς
υπολογιστές HP EliteBook και διευρύνει τη συνδεσιμότητα οθόνης, δικτύου και συσκευών, έτσι ώστε να μπορείτε να
είστε πιο παραγωγικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με μία απλή κίνηση σύνδεσης.

Αριθμός προϊόντος: D9Y32AA

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.

Τροφοδοτικό HP Slim 65W

Ενισχύστε την παραγωγικότητα με το τροφοδοτικό ΗΡ Slim 65W Combo που τροφοδοτεί επαγγελματικό φορητό
υπολογιστή ή Ultrabook™ της ΗΡ.

Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Αριθμός προϊόντος: H6Y82AA

Μεγάφωνο UC HP

Μετατρέψτε οποιοδήποτε δωμάτιο σε εικονικό κέντρο διάσκεψης1, στο γραφείο ή εν κινήσει, με το Μεγάφωνο UC HP,
ένα φορητό μεγάφωνο για τη συσκευή σας με Windows, Android™ ή iOS.

Αριθμός προϊόντος: K7V16AA

Δερμάτινη θήκη HP Elite
13,3

Η δερμάτινη θήκη HP Elite 35,56 cm (13,3") σάς χαρίζει κομψή και επαγγελματική εμφάνιση εντός και εκτός γραφείου
και προστατεύει το φορητό υπολογιστή ή το tablet σας 35,56 cm (13,3").

Υπηρεσία HP για 3 έτη με
επιτόπια απόκριση την
επόμενη εργάσιμη για
φορητό υπολογιστή

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: U4391E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: M5B12AA
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HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen Limited Edition
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, 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 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
3 Το HP Touchpoint Manager απαιτεί την αγορά συνδρομής και υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows 7 ή μεταγενέστερα, καθώς και επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν
είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας: www.hp.com/touchpoint.
4 Η δοκιμή MIL STD 810G δεν αποσκοπεί να υποδείξει καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτική χρήση. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση της μελλοντικής
απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμών. Για τις βλάβες που προκύπτουν στις συνθήκες των δοκιμών MIL-STD και τις βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα, απαιτείται προαιρετικό HP Care Pack για προστασία από τυχαία ζημιά.
5 Για ορισμένα προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι η Cortana με υποστήριξη φωνής, η χρήση γραφίδας και το Continuum, απαιτείται πιο προηγμένο υλικό. Η εμπειρία χρήσης της Cortana μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή. Ανατρέξτε στις
διευθύνσεις http://www.microsoft.com και windows.com/windows10upgrade.
7 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.
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 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές
διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN
10 Η υποστήριξη Elite διατίθεται μόνο στις ΗΠΑ και τον Καναδά, στα Αγγλικά.
11 Οι υπηρεσίες HP Care είναι προαιρετικές. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack 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, 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 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. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 Για σκληρούς δίσκους και μονάδες στερεάς κατάστασης (SSD), 1 GB = 1 δισεκατομμύριο byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης
συστήματος.
4 Δεν παρέχεται δυνατότητα αναβάθμισης των εσωτερικών μονάδων αποθήκευσης και δίσκου μετά την εργοστασιακή διαμόρφωση.
5 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνονται). Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
6 Οι σύνθετοι προσαρμογείς 802.11 + Bluetooth πωλούνται ξεχωριστά ή ως προαιρετική επιλογή. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσχεδιασμένες, ενδέχεται να επηρεαστεί η
δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
7 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD).
8 Για το HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint. Για τη λίστα με τους συμβατούς εκτυπωτές, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και άλλες
λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting.
9 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.
10 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 7 ή νεότερη έκδοση.
11 Το HP Touchpoint Manager απαιτεί την αγορά συνδρομής και υποστηρίζει λειτουργικά συστήματα Android™, iOS και Windows 7 ή μεταγενέστερα, καθώς και επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphone διαφόρων κατασκευαστών. Δεν
είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας: www.hp.com/touchpoint.
12 File Sanitizer: Για τις περιπτώσεις χρήσης που περιγράφονται στο Παράρτημα DOD 5220.22-M. Δεν υποστηρίζονται μονάδες SSD. 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.
13 Το Foxit PhantomPDF Express for HP είναι μόνο για ανάγνωση.
14 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.
15 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών vPro, 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. Απαιτούνται Windows.

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
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