Φύλλο δεδομένων

HP Elite x2 1012 G1
Εξαιρετική σχεδίαση 2 σε 1 για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Απολαύστε εμφάνιση και ισχύ που
ξεπερνά τις προσδοκίες, με τον HP
Elite x2 1012. Είναι μια συσκευή
2-σε-1 κατάλληλη για σκληρή χρήση,
με πληκτρολόγιο ακριβείας και έναν
λεπτό και ελαφρύ σταθμό εργασιών
που πληροί απόλυτα τα πρότυπα της
κατηγορίας.
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● Windows 10 Pro1
● Οθόνη 30,48 cm (12")

Φορητότητα και στυλ χωρίς συμβιβασμούς

● Εντυπωσιακά λεπτός και κομψός και με εκλεπτυσμένη σχεδίαση, ο Elite x2 1012 είναι μια 2 σε 1 συσκευή για τους
μετακινούμενους εργαζόμενους και στελέχη που δεν θέλουν συμβιβασμούς στην τροφοδοσία εταιρικής κλάσης, την
ανθεκτικότητα, την προαιρετική συνδεσιμότητα LTE4 και την παραγωγικότητα εν κινήσει.

Σχεδιάστηκαν για επαγγελματίες IT, αγαπήθηκαν από όλους

● Εντυπωσιακή, φιλική σχεδίαση. O Elite x2 1012 ενσωματώνει χαρακτηριστικά ασφάλειας και διαχείρισης εταιρικής κλάσης
Elite, ανθεκτικότητα εταιρικής κλάσης, επιτόπια συντήρηση2, παγκόσμια διαθεσιμότητα sku και υποστήριξη σε 180
χώρες/περιοχές.

Αξεσουάρ για κάθε στυλ εργασίας

● Στο γραφείο ή κατά τις μετακινήσεις σας, καλύψτε τις προσωπικές σας ανάγκες εργασίας με την παρεχόμενη γραφίδα HP
Active με εκκίνηση εφαρμογών, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Wacom. Αξεσουάρ που ενισχύουν την αποδοτικότητά σας.
Προσθέστε προαιρετικές εταιρικές λύσεις επιτραπέζιας σύνδεσης3 και προηγμένα πληκτρολόγια3.

Χαρακτηριστικά

● Ξεκινήστε, εργαστείτε και εναλλάξτε λειτουργίες εύκολα, με τα Windows 10 Pro.1
● Εξαιρετική εμπειρία πληκτρολόγησης, με πληκτρολόγια υψηλής απόδοσης για παραγωγικότητα εν κινήσει με τις επιλογές
πληκτρολογίων HP Elite x2 10123.
● Δημιουργήστε με την ακρίβεια της τεχνολογίας Wacom που διαθέτει η γραφίδα HP Active με εκκίνηση εφαρμογών.
● Η απόδοση και η διάρκεια8 10 ωρών και 15 λεπτών της μπαταρίας σάς επιτρέπουν να εργάζεστε, να περιηγείστε και να
συνδέεστε με συναδέλφους.
● Φορτίστε συσκευές, μεταφέρετε δεδομένα γρήγορα και συνδέστε συσκευές 4k μέσω της θύρας USB-C™ με τεχνολογία
Thunderbolt™.
● Πραγματοποιήστε εικονικές συναντήσεις με ήχο Bang & Olufsen, λογισμικό HP Noise Reduction και μπροστινή/πίσω κάμερα.
● Προστατεύστε τα δεδομένα σας με τις πιο πρόσφατες λύσεις τεχνολογίας των Windows 10 Pro1 και του HP Client Security5.
● Μειώστε το χρόνο διαχείρισης χάρη στη σχεδίαση 2 σε 1 και τις λύσεις HP Client Management5 και Intel® vPro™6
● Απλοποιήστε την τεχνική υποστήριξη με την εξυπηρέτηση HP Care. Βασιστείτε σε προσιτή εξειδίκευση που είναι διαθέσιμη 24
ώρες το 24ωρο και καλύπτει πολλές μάρκες, συσκευές και λειτουργικά συστήματα.7

Φύλλο δεδομένων

HP Elite x2 1012 G1
Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641

Οικογένεια επεξεργαστή2

Επεξεργαστής Intel® Core™ m7, επεξεργαστής Intel® Core™ m5, επεξεργαστής Intel® Core™ m3

Διαθέσιμοι επεξεργαστές2

Intel® Core™ m7-6Y75 με γραφικά Intel HD 515 (1,2 GHz, έως 3,1 GHz με Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Core™ m5-6Y57 με γραφικά Intel HD 515
(1,1 GHz, έως 2,8 GHz με Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Core™ m5-6Y54 με γραφικά Intel HD 515 (1,1 GHz, έως 2,7 GHz με Intel Turbo Boost
Technology, 4 MB cache, 2 πυρήνες), Intel® Core™ m3-6Y30 με γραφικά Intel HD 515 (900 MHz, έως 2,2 GHz με Intel Turbo Boost Technology, 4 MB cache, 2 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.866 MT/s. Μνήμη σε διαμόρφωση δύο καναλιών (επιλογές 4 GB ή 8 GB)

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

128 GB Έως 512 GB M.2 SATA SSD3
Έως 180 GB ή 256 GB M.2 SATA SED SSD3
Έως 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD3

Οθόνη

Εξαιρετικά λεπτή οθόνη αφής FHD BrightView WUXGA+ UWVA eDP 30,48 cm (12") (1.920 x1280) με οπισθοφωτισμό LED, Corning® Gorilla® Glass 4 και τεχνολογία direct bonding6

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD 515

Ήχος

Ήχος Bang & Olufsen, δύο στερεοφωνικά ηχεία, διπλή συστοιχία μικροφώνου

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.2, σύνθετος προσαρμογέας Intel® Tri Band Wireless-AC 18260
802.11a/b/g/n/ac (2x2) και Bluetooth® 4.2 + WiGig (προαιρετικά), HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband (προαιρετικά), μονάδα HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE Mobile
Broadband (προαιρετικά)4,5

Επικοινωνίες

Προσαρμογέας USB 3.0 σε Gigabit (προαιρετικά)

Υποδοχές επέκτασης

1 microSD, 1 micro SIM (επιλεγμένα μοντέλα)
(Υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC (microSD) έως 200 GB)

Θύρες και υποδοχές

1 USB Type-C™ με υποστήριξη Thunderbolt™ (επιτραπέζια σύνδεση, φόρτιση και USB 3.1), 1 USB Type-A (USB 3.0), 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου

Συσκευή εισόδου

Προηγμένο πληκτρολόγιο HP (με NFC και συσκευή ανάγνωσης smartcard) (επιλεγμένα μοντέλα), πληκτρολόγιο ταξιδιού HP (επιλεγμένα μοντέλα)
ClickPad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, υποστήριξη κύλισης 2 κατευθύνσεων, λειτουργία πατημάτων και κινήσεων ενεργοποιημένη από προεπιλογή, κύλιση με
δύο δάχτυλα, ζουμ με δύο δάχτυλα (τσίμπημα), γραφίδα HP Active με κουμπί εκκίνησης εφαρμογών και τεχνολογία Wacom
Επιταχυνσιόμετρο μαγνητόμετρο, γυροσκόπιο (Combo chip) (tablet), αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος (tablet), αισθητήρας εγγύτητας (SAR για WWAN) (tablet), NFC
(προηγμένο πληκτρολόγιο), δύο επιταχυνσιόμετρα (πληκτρολόγιο ταξιδιού και προηγμένο)

Webcam

Κάμερα web FHD 2 MP 1080p μπροστά, 5 MP FHD 1080p πίσω6

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, HP Support Assistant, HP ePrint, CyberLink PowerDVD, Skype7,8

Διαχείριση ασφάλειας

TPM 2.0, συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP (επιλεγμένα μοντέλα), ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών (εξελιγμένο πληκτρολόγιο), έλεγχος
ταυτότητας κατά την εκκίνηση (κωδικός πρόσβασης, δακτυλικά αποτυπώματα), κρυπτογράφηση μονάδας πριν από την εκκίνηση (κωδικός πρόσβασης, δακτυλικά αποτυπώματα,
επιλεγμένες έξυπνες κάρτες), HP BIOSphere με HP Sure Start, Absolute Persistence Module, Defender12,13,14

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC Smart USB Type-C™ 45 W
Πολυμερών ιόντων λιθίου, 4 στοιχείων, 40 WHr, μεγάλης διάρκειας (tablet)
Έως 10 ώρες και 15 λεπτά16

Διαστάσεις

300 x 213,5 x 8,05 mm (tablet), 300 x 213,5 x 13,45 mm (tablet με πληκτρολόγιο ταξιδιού), 300 x 213,5 x 16,45 mm (tablet με προηγμένο πληκτρολόγιο)

Βάρος

Από 820 g (tablet), από 1205 g (tablet με πληκτρολόγιο ταξιδιού), από 1270 g (tablet με προηγμένο πληκτρολόγιο)
(Διαμόρφωση με το μικρότερο βάρος. Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση. Δείτε τις σύντομες προδιαγραφές.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο15

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών για εξαρτήματα και εργασία (3/3/0). Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Φύλλο δεδομένων

HP Elite x2 1012 G1
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Βάση επιτραπέζιας
σύνδεσης HP Elite 65W
Thunderbolt 3

Δημιουργήστε έναν εξαιρετικά ισχυρό και τακτικό χώρο εργασίας με τον σταθμό σύνδεσης HP Thunderbolt 3.
Διατίθεται σε 3 εκδόσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του φορητού υπολογιστή σας. Απολαύστε εκτεταμένη
συνδεσιμότητα συσκευών, οθονών και δικτύου, καθώς και δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης του συστήματός σας,
συνδέοντας τον σταθμό σύνδεσης με τον υπολογιστή σας HP EliteBook με ένα απλό καλώδιο.

Αριθμός προϊόντος: P5Q54AA

Πληκτρολόγιο HP Elite x2
1012 Advanced

Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας όπου και αν βρίσκεστε με το πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους κατηγορίας
executive, HP Elite x2 1012 G1 Advanced.1

Προστατευτική θήκη HP
Elite x2 1012

Εξασφαλίστε στο HP Elite x2 1012 ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας όπου και αν βρίσκεστε, με την κομψή,
επαγγελματική προστατευτική θήκη HP Elite x2 102.

Τσάντα HP Elite Top Load
από δέρμα Κολομβίας

Θέστε νέα πρότυπα στυλ για τις μετακινήσεις σας, με την τσάντα HP Elite Top Load από δέρμα Κολομβίας1 – μια κομψή
και πολυτελή δερμάτινη τσάντα που προστατεύει τις συσκευές και τα δεδομένα σας, και διαθέτει κορυφαία
δυνατότητα επέκτασης ώστε να αποθηκεύετε τα καθημερινά σας αντικείμενα χωρίς πρόσθετο όγκο.

Αριθμός προϊόντος: P5Q65AA

Αριθμός προϊόντος: T3P15AA

Αριθμός προϊόντος: T9H72AA

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

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: U4391E

Φύλλο δεδομένων

HP Elite x2 1012 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. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Δυνατότητα σέρβις από την υποστήριξη HP, πιστοποιημένους τεχνικούς της HP, εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σέρβις της HP ή συμμετέχοντες στο πρόγραμμα HP Self Maintainer. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/partners/SMprogram.
3 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
4 Οι ενσωματωμένες μονάδες Qualcomm® Gobi™ διατίθενται με επιλεγμένα προϊόντα HP και 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.
5 Απαιτούνται Windows.
6 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.
7 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 κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
8 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 10 με MM14 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 το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com.

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 τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις 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 Η ασύρματη σύνδεση είναι προαιρετική, πρόσθετη λειτουργία και απαιτεί τη χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
5 Η μονάδα Mobile Broadband είναι προαιρετική και απαιτεί διαμόρφωση από το εργοστάσιο. Η χρήση της απαιτεί την αγορά ξεχωριστού συμβολαίου 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.
6 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
7 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, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και αναλυτικές λεπτομέρειες,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmobileprinting.
8 Το Skype δεν διατίθεται στην Κίνα. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
9 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.
10 Τα HP Driver Pack, HP System Software Manager (SSM), HP BIOS Config Utility (BCU) και HP CIK για Microsoft SCCM διατίθενται για δωρεάν λήψη από την τοποθεσία web λύσεων διαχείρισης της HP: www.hp.com/go/clientmanagement.
11 Το LANDesk είναι προαιρετικό και πωλείται ξεχωριστά. Οι διαχειριζόμενες συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο διακομιστή διαχείρισης. Η λειτουργία βάσει τοποθεσίας απαιτεί ενεργή υπηρεσία συντήρησης LANdesk. Η λειτουργία μόνιμης διαγραφής
πραγματοποιεί "Επαναφορά των Windows 8" και απαιτεί Windows 8. Η λειτουργία κλειδώματος πραγματοποιεί "Κλείδωμα υπολογιστή" στα Windows.
12 Οι λειτουργίες του HP BIOSphere μπορεί να διαφέρουν ανάλογα την πλατφόρμα και τη διαμόρφωση του υπολογιστή.
13 Η μονάδα BIOS Absolute Persistence παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται 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 αποτελεί περιορισμένη εγγύηση. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί. Για λεπτομέρειες:
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Εάν χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Data Delete, η πληρωμή βάσει της εγγύησης 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.
14 Defender: Απαιτείται ενεργοποίηση και σύνδεση στο Internet για τις ενημερώσεις.
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.
16 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 10 με MM14 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 το χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες: www.bapco.com.

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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