Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook
840 G3
Λεπτός, ελαφρύς και έτοιμος για δουλειά
Εντυπωσιακά λεπτός και ελαφρύς, ο HP
EliteBook 840 προσφέρει στους χρήστες τη
δυνατότητα να δημιουργούν, να συνδέονται
και να συνεργάζονται χρησιμοποιώντας
τεχνολογία με απόδοση εταιρικού επιπέδου,
διευκολύνοντας την παραγωγικότητα εντός
και εκτός γραφείου.

Windows 10 Pro1
Μέγεθος οθόνης: 35,56 cm (14")

Η ισχύς του σπιτιού σας γίνεται φορητή
Συνδυάστε την τεχνολογία υψηλής απόδοσης και τη μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας με τα Windows
10 Pro1, επεξεργαστές Intel® Core™ 6ης γενιάς2 και μια μονάδα SSD PCIe Gen33. Ενισχύστε την
απόδοση με έως 32 GB μνήμης DDR43 και επιλογές διπλής αποθήκευσης3 για τις πιο απαιτητικές
επαγγελματικές εφαρμογές και ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα.

Νέα λεπτή σχεδίαση με όλες τις απαραίτητες θύρες
Συνδεθείτε σε όλες τις απαραίτητες θύρες χωρίς dongle. Με πάχος μόλις 18,9 mm, ο εξαιρετικά λεπτός
και ελαφρύς HP EliteBook 840 διαθέτει θύρες VGA, DisplayPort, RJ-45, USB και USB-C™, καθώς και
δυνατότητες επιτραπέζιας σύνδεσης εταιρικού επιπέδου.

Ασφάλεια, μέσα και έξω
Η HP συμβάλλει στην προστασία σας από το κακόβουλο λογισμικό και την οπτική υποκλοπή
δεδομένων. Το HP Sure Start με δυναμική προστασία προστατεύει το BIOS από επιθέσεις, ενώ το
προαιρετικά ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HPSure View5 προστατεύει την οθόνη σας από τα
αδιάκριτα βλέμματα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Σχεδίαση για συνεργασία
Αντικαταστήστε τα ηχεία σας με τον HP EliteBook 840 με ήχο Bang & Olufsen και το λογισμικό HP Noise
Reduction που παρέχει εξαιρετική εμπειρία συνεργασίας μέσω εφαρμογών όπως το Skype for
Business3.

Χαρακτηριστικά
Ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της ημέρας σας με τα Windows 10 Pro1 και τον ισχυρό, κομψό, λεπτό
και ελαφρύ HP EliteBook 840.
Προστατευτείτε στη στιγμή από την αδιακρισία των διπλανών σας, με το προαιρετικά ενσωματωμένο
φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View5 με τεχνολογία προστασίας της ιδιωτικότητας 3M. Πατώντας ένα
κουμπί η οθόνη σας σκοτεινιάζει για τους γύρω σας, ενώ εσείς βλέπετε καθαρά το περιεχόμενό της.
Το HP Sure Start με δυναμική προστασία ελέγχει το BIOS κάθε 15 λεπτά ώστε να ανιχνεύσει τυχόν
επιθέσεις και προβλήματα, και στη συνέχεια αποκαθιστά αυτόματα την ομαλή λειτουργία του BIOS.
Απολαύστε μοναδική ισορροπία άνεσης και ανταπόκρισης με το πληκτρολόγιο HP Premium, που είναι
ειδικά σχεδιασμένο για ακρίβεια.
Εξασφαλίστε την ταχύτητα και το χώρο που χρειάζεστε χωρίς μέσα εξωτερικής αποθήκευσης. Οι
επιλογές με υποστήριξη δύο μονάδων δίσκου επιτρέπουν την ταχύτατη εκκίνηση και λειτουργία του
συστήματος χάρη στη γρήγορη μονάδα SSD3, ενώ ταυτόχρονα διατηρείτε την πρόσβαση στα αρχεία
σας με μια μονάδα HDD υψηλής χωρητικότητας3.
Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της δουλειάς σας με έναν EliteBook που ανταπεξέρχεται στις δοκιμές
MIL-STD 810G.4
Ακούστε τη διαφορά με το HP Clear Sound Amp και τα ηχεία του HP EliteBook 840.
Περιορίστε το θόρυβο του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του ήχου των πλήκτρων, με το
λογισμικό ΗΡ Noise Reduction.
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Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 840 G3 Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα

Windows 10 Pro 64 1
Windows 10 Home 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro. 1
FreeDOS 2.0
NeoKylin Linux 64 23

Οικογένεια επεξεργαστή 4

Επεξεργαστής Intel® Core™ i7, Επεξεργαστής Intel® Core™ i5, Επεξεργαστής Intel® Core™ i3

Διαθέσιμοι επεξεργαστές 4,5

Intel® Core™ i7-6600U με γραφικά Intel HD 520 (2,6 GHz, έως 3,4 GHz με τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i7-6500U με γραφικά
Intel HD 520 (2,5 GHz, έως 3,1 GHz με τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i5-6300U με γραφικά Intel HD 520 (2,4 GHz, έως 3 GHz με
τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i5-6200U με γραφικά Intel HD 520 (2,3 GHz, έως 2,8 GHz με τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη
cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i3-6100U με γραφικά Intel HD 520 (2,3 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)

14" 13

Μέγιστη μνήμη

32 GB DDR4-2133 SDRAM 6
Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.133 MT/s. Στις υποδοχές SODIMM παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης/αναβάθμισης από τον πελάτη. Υποστηρίζει μνήμη δύο καναλιών.

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

έως 500 GB SATA (7200 rpm) 7
έως 1 TB SATA (5400 rpm) 7
έως 500 GB SATA SED (7200 rpm) 7
έως 500 GB SATA FIPS 140-2 SED (7200 rpm) 7
180 GB έως 240 GB M.2 SATA MLC SSD 7
180 GB έως 512 GB M.2 SATA MLC SED SSD 7
128 GB έως 512 GB M.2 SATA TLC SSD 7
έως 256 GB M.2 PCIe SSD 7
έως 500 GB (μνήμη cache 8 GB) SSHD SATA 7

Οθόνη

Λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη μη αφής FHD SVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED και ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View (1.920 x 1.080). Λεπτή
αντιθαμβωτική οθόνη μη αφής FHD SVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED, κάμερα και ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View (1.920 x 1.080). Λεπτή,
αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (1.366 x 768). Λεπτή, αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (1.920 x
1.080). Πολύ λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη QHD UWVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (2.560 x 1.440). Λεπτή οθόνη αφής FHD SVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό
LED (1.920 x 1.080) Λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED και ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View (1920 x 1080);
Πολύ λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη QHD UWVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (2560 x 1440); Λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη μη αφής FHD SVA 35,56 cm (14") με
οπισθοφωτισμό LED, κάμερα και ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View (1920 x 1080); Λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA 35,56 cm (14") με
οπισθοφωτισμό LED (1920 x 1080); Λεπτή οθόνη αφής FHD SVA 35,56 cm (14") με οπισθοφωτισμό LED (1920 x 1080); Λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA 35,56 cm (14")
με οπισθοφωτισμό LED (1366 x 768) 13

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD 520

Ήχος

Ήχος Bang & Olufsen, ενσωματωμένο μικρόφωνο διπλής συστοιχίας, ενσωματωμένα ηχεία κορυφαίας ποιότητας, λογισμικό μείωσης θορύβου της HP, HP Clear Sound
AmpΉχος Bang & Olufsen, ενσωματωμένο μικρόφωνο διπλής συστοιχίας, ενσωματωμένα ηχεία κορυφαίας ποιότητας, λογισμικό μείωσης θορύβου της HP, HP Clear Sound
Amp

Τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας

Μονάδα HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE Mobile Broadband, HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband, σύνθετος προσαρμογέας Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2) και
Bluetooth® 4.2, σύνθετος προσαρμογέας Intel 802.11a/b/g/n/ac (1x1) και Bluetooth® 4.0, μονάδα επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) (προαιρετικά), Intel® Pro Wireless
Display (WiDi Pro), σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi και Bluetooth® 4.2 8,9,10,11,12
(Υποστήριξη για Miracast (Windows 8.1 και Windows 10))

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων, 1 εξωτερική SIM
(Υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC.)

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0, 1 USB 3.0 φόρτισης, 1 USB Type-C™, 1 DisplayPort, 1 VGA, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 τροφοδοσίας AC, 1 RJ-45, 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης

Συσκευές εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο με δίοδο αποστράγγισης, αδιάβροχο οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο με δίοδο αποστράγγισης και DuraKeys (προαιρετικά)
Γυάλινο touchpad (με χημικά χαραγμένη επιφάνεια) με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων, πατήματα και κινήσεις ενεργοποιημένα από
προεπιλογή, κύλιση με δύο δάχτυλα, ζουμ με δύο δάχτυλα (τσίμπημα), μοχλό κατάδειξης

Επικοινωνίες

Σύνδεση Intel® Ethernet I219-V 10/100/1000 (με Intel® i3-6100U, i5-6200U και i7-6500U), σύνδεση Intel® Ethernet I219-LM 10/100/1000 (με Intel® i5-6300U και i7-6600U)

Φωτογραφική μηχανή

Κάμερα web 720p HD (επιλεγμένα μοντέλα) 13,25,26,27

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, HP BIOSphere, HP Sure Start με λειτουργία δυναμικής προστασίας, HP Client Security, πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint, HP Support Assistant. HP
Image Assistant, HP SoftPaq Download Manager, HP 3D Driveguard, HP Connection Manager (μόνο στα μοντέλα με Windows 7), HP Mobile Connect Pro (στα μοντέλα με
Windows 8.1 και Windows 10), HP Recovery Manager, λογισμικό HP Noise Reduction 14,15,16,17,18,19,22

Διαχείριση ασφάλειας

Υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά), TPM 1.2/2.0, ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών (σε λειτουργία), έλεγχος ταυτότητας
πριν από την εκκίνηση (κωδικός πρόσβασης, έξυπνη κάρτα), συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων HP (προαιρετικά) 20

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W, έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W

Τύπος μπαταρίας

Πολυμερών ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 46 WHr, μεγάλης διάρκειας ΗΡ

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 13 ώρες και 30 λεπτά

διαστάσεις

33,8 x 23,7 x 1,89 cm (χωρίς υποστήριξη αφής), 33,8 x 23,7 x 2,02 cm (με υποστήριξη αφής)

Βάρος

Από 1,48 kg (χωρίς υποστήριξη αφής). Από 1,7 kg (με υποστήριξη αφής)
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο 21

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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Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 840 G3
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

Τροφοδοτικό HP Slim 65W

Ενισχύστε την παραγωγικότητα με το τροφοδοτικό ΗΡ Slim 65W Combo που τροφοδοτεί
επαγγελματικό φορητό υπολογιστή ή Ultrabook™ της ΗΡ. Ενισχύστε την παραγωγικότητα με το
τροφοδοτικό ΗΡ Slim 65 W που τροφοδοτεί επαγγελματικό σας φορητό υπολογιστή HP ή HP
Ultrabook™.
Αριθμός προϊόντος: H6Y82AA

Σταθμός σύνδεσης ταξιδιού USB-C HP

Ξεχάστε τα dongle και υποδεχθείτε τον σταθμό σύνδεσης ταξιδιού HP USB-C™ – σχεδιασμένος να
απλοποιεί τη φορητή συνδεσιμότητα, όπου και αν βρίσκεστε. Ξεχάστε τα dongle και υποδεχθείτε
τον σταθμό σύνδεσης ταξιδιού HP USB-C™ – σχεδιασμένος να απλοποιεί τη φορητή
συνδεσιμότητα, όπου και αν βρίσκεστε.
Αριθμός προϊόντος: T0K29AA

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία HP
CS03XL

Εργαστείτε απρόσκοπτα για περισσότερο χρόνο στους φορητούς υπολογιστές HP 700 και 800
series χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία HP CS03XL, με διάρκεια ζωής έως τρία χρόνια1 για
μέγιστη αξιοποίηση της επένδυσής σας και χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.
Αριθμός προϊόντος: T7B32AA

πέντε έτη, επιτόπου την επόμενη
εργάσιμη ημέρα υποστήριξη υλικού
μόνο για φορητό Eπιτόπια
υποστήριξη HP για 4 έτη με απόκριση
την επόμενη εργάσιμη ημέρα για
φορητό υπολογιστή

Όταν προκύπτουν θέματα υλικού, όσο πιο γρήγορα επανέλθετε τόσο το καλύτερο. Επωφεληθείτε
από εξειδίκευση όποτε τη χρειαστείτε με την υπηρεσία επιτόπιας εξυπηρέτησης την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για υλικό της HP και αυξήστε την αδιάλειπτη λειτουργία. Με την απομακρυσμένη
υποστήριξη υψηλής ποιότητας και την ευέλικτη επιτόπια υποστήριξη διαθέσιμη 24x7,
επωφελείστε από βοήθεια όταν τη χρειάζεστε για να επιστρέφετε γρήγορα στην εργασία σας.
Αριθμός προϊόντος: U7860E
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Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 840 G3
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 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 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
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 Το ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας Sure View είναι προαιρετικό και πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
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.
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. 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.
5 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών vPro™, όπως οι 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.
6 Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit. 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.
7 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 8 και 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
8 Όλες οι επιλογές ασύρματης σύνδεσης πωλούνται ξεχωριστά ή ως προαιρετικές λειτουργίες.
9 Για όλες τις ασύρματες συνδέσεις 802.11, απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνονται). 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 Το WWAN είναι προαιρετικό και απαιτεί σύμβαση υπηρεσιών, την οποία ο χρήστης προμηθεύεται ξεχωριστά. 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.
11 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.
12 Η ενσωματωμένη λειτουργία Intel Wi-Di είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένες διαμορφώσεις που έχουν προεγκατασταθεί με τα Windows 7 ή Windows 8.1 και απαιτεί την ξεχωριστή αγορά προβολέα, τηλεόρασης ή οθόνης υπολογιστή με
ενσωματωμένο ή εξωτερικό δέκτη Wi-Di. Οι εξωτερικοί δέκτες Wi-Di συνδέονται στον προβολέα, την τηλεόραση ή την οθόνη του υπολογιστή μέσω ενός τυπικού καλωδίου HDMI, το οποίο επίσης πωλείται ξεχωριστά.
13 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
14 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 άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το
HP ePrint: www.hp.com/go/eprintcenter). Απαιτείται προαιρετική μονάδα ευρυζωνικής σύνδεσης. Η χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών προϋποθέτει ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην
περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Ενδέχεται να απαιτούνται ξεχωριστά προγράμματα δεδομένων ή να ισχύουν χρεώσεις χρήσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν.
15 Το HP Mobile Connect Pro είναι διαθέσιμο μόνο στις προδιαμορφωμένες συσκευές με WWAN. Για τη διαθεσιμότητα ανά περιοχή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/mobileconnect.
16 Για το HP Client Security απαιτούνται Windows.
17 Για το HP 3D DriveGuard απαιτούνται Windows.
18 Για το HP Support Assistant απαιτούνται Windows.
19 Οι λειτουργίες του BIOSphere μπορεί να διαφέρουν. Διατίθεται μόνο με τους επαγγελματικούς υπολογιστές με HP BIOS.
20 Αυτό το προϊόν διατίθεται με το TPM 1.2 και επιλογή αναβάθμισης σε TPM 2.0. Η δυνατότητα αναβάθμισης αναμένεται να είναι διαθέσιμη το β' εξάμηνο του 2016 μέσω της υποστήριξης πελατών της HP.
21 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα 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.
22 Το HP Image Assistant είναι διαθέσιμο για λήψη στη διεύθυνση: http://www.hp.com/go/clientmanagement.
23 Διαθέσιμο στην Κίνα μόνο με δυνατότητα αφής.
24 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 10/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.
25 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
26 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
27 Βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και με φακό σταθερής εστίασης.
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