Φύλλο δεδομένων

HP RP9 G1 Retail System, μοντέλο 9018
Μια εξαιρετικά κομψή λύση All-in-One για τις ανάγκες της λιανικής και της φιλοξενίας
Προσφέρετε στους πελάτες σας μια
κομψή και συναρπαστική εμπειρία με
το μοντέρνο, ευέλικτο HP RP9 Retail
System, μια λύση All-in-One (AiO) που
συνδυάζει ισχυρή απόδοση και
αξιόπιστη σχεδίαση.

Εντυπωσιακή παρουσία σε μικρό μέγεθος

● Δημιουργήστε ένα φιλικό σημείο επαφής για τους πελάτες σας με μοντέρνα σχεδίαση, γυάλινη επιφάνεια πολυαφής 10
σημείων, μεγέθους 46,99 cm (18,5"), χωρίς πλαίσιο, και προαιρετικές ενσωματωμένες περιφερειακές συσκευές.1

Πανίσχυρη απόδοση

● Εγκαταστήστε το σύστημα –διαθέσιμο με επεξεργαστές Intel® 6ης γενιάς, μονάδα αποθήκευσης M.2, θέση για μονάδα στερεάς
κατάστασης ή μονάδα σκληρού δίσκου 6,35 cm (2,5"), αποτελεσματική μνήμη DDR4 και ενσύρματη ή ασύρματη
συνδεσιμότητα δικτύου1,2– οπουδήποτε χρειάζεστε μια αξιόπιστη λύση All-in-One υψηλής απόδοσης.

Ευελιξία για κάθε ανάγκη

● Προσαρμόστε κάθε σύστημα στις ειδικές απαιτήσεις χρήσης σας –σε ένα περίπτερο προβολής, σε έναν πάγκο ή πάνω σε μια
στήλη– με τις επιλογές ανάρτησης και υλικού.3 Επιλέξτε επεξεργαστή, λειτουργικό σύστημα, περιφερειακές συσκευές1 και
πολλά άλλα.

Σχεδιασμένο να εργάζεται τόσο σκληρά και αποτελεσματικά όσο εσείς

● Κάντε μια ασφαλή τεχνολογική επιλογή με ένα σύστημα ελεγμένης αξιοπιστίας που διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες
ασφάλειας και διαχείρισης, σταθερό κύκλο ζωής 5 ετών για συνεπείς, αλλεπάλληλες εγκαταστάσεις, και υποστηρίζεται από
περιορισμένη εγγύηση 3 ετών και προαιρετικές υπηρεσίες HP Care Pack.4

Πρόσθετα χαρακτηριστικά
● Προβάλλετε και μοιραστείτε εύκολα λεπτομέρειες πάνω σε μια οθόνη αφής που είναι κομψή, ανθεκτική και λειτουργική, και
διαθέτει δυνατότητα Pre-Boot Touch για εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του BIOS.
● Επιλέξτε το γνώριμο λειτουργικό σύστημα που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον σας.
● Συμπληρώστε τη λύση All-in-One της επιλογής σας με μια σειρά προτάσεων υλικού1, όπως βάση, συνεργαζόμενη οθόνη και
οθόνες για τον πελάτη, καθώς και ενσωματωμένες περιφερειακές συσκευές HP, όπως σαρωτής γραμμοκώδικα, MSR, συσκευή
ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και άλλες.
● Προσθέστε συσκευές και οθόνες προβολής όποτε το χρειάζεστε χάρη στην ποικιλία συνδέσεων, και επιλέξτε ενσύρματη ή
ασύρματη δικτύωση.
● Διασφαλίστε το σύστημά σας με τα HP SureStart, TPM και Intel® AMT5, και το προαιρετικό1 λογισμικό διαχείρισης υπολογιστών
πελατών. Επιπλέον, στο HP RP9 ενσωματώνονται βασικές περιφερειακές συσκευές που λειτουργούν με την τεχνολογία Data
Protection Technology for Transactions της Intel.6
● Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας με μια ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση.
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Πίνακας προδιαγραφών

Μορφή

All-in-one

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 Pro 64-bit1
Windows 10 IoT Enterprise for Retail 64-bit1
Windows 7 Professional 32 bit (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 64 bit (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro)2
Windows 8.1 Pro 64 bit (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro)3
Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64 bit16
Windows Embedded POSReady 7 64 bit16
Windows Embedded POSReady 7 32 bit16
FreeDOS 2.0

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Intel® Core™ i7-6700 με γραφικά Intel HD 530 (3,4 GHz, έως 4 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες). Intel® Core™
i5-6500 με γραφικά Intel HD 530 (3,2 GHz, έως 3,6 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i3-6100 με
γραφικά Intel HD 530 (3,7 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες). Intel® Pentium® G4400 με γραφικά Intel HD 510 (3,3 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες).
Intel® Celeron® G3900 με γραφικά Intel HD 510 (2,8 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)4

Chipset

Intel® Q170

Μέγιστη μνήμη

Έως 32 GB DDR4-2133 SDRAM5
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 2133 MT/s

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

Έως 500 GB SATA (7200 rpm)6
Έως 500 GB SATA SED (7200 rpm)6
Έως 1 TB SSHD SATA6
64 GB Έως 256 GB SSD SATA6
120 GB Έως 128 GB SATA SED SSD6
128 GB Έως 256 GB Μονάδα HP Turbo SSD (M.2 PCIe)6
128 GB Έως 256 GB HP Turbo Drive G2 SSD (M.2 PCIe)6

Οθόνη / Τεχνολογία αφής

Χωρητική οθόνη αφής τεχνολογίας PCT 10 σημείων (1.366 x 768), 46,99 cm (18,5"), αναλογία ευρείας εικόνας (16:9), HD, αντιθαμβωτική, προστασία από
τις δαχτυλιές

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel® HD8
(Οι επεξεργαστές Intel® Core™ χρησιμοποιούν γραφικά Intel HD 530. Οι επεξεργαστές Intel® Pentium® και Celeron® χρησιμοποιούν γραφικά Intel HD 510.)

Ήχος

Codec ήχου Conexant CX5001. Ενσωματωμένα εσωτερικά ηχεία υψηλής απόδοσης 2 x 2,2 W, υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών με δυνατότητα
μετατροπής σε έξοδο, υποδοχή μικροφώνου με δυνατότητα μετατροπής σε είσοδο.9

Επικοινωνίες

LAN: Σύνδεση Ethernet Intel® I219-LM
WLAN: Broadcom BCM943228Z 802.11n Μ.2 με Bluetooth®7

Υποδοχές επέκτασης

1 M.2 2230, 1 M.2 2280
Υποδοχή M.2 2230 για WLAN. Υποδοχή M.2 2280 για SSD

Θύρες και υποδοχές

Κεφαλή οθόνης (κάτω): 3 τροφοδοτούμενες USB 12 V, 1 τροφοδοτούμενη USB 24 V, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 RS-232, 1 DisplayPort 1.2, 1 συρτάρι
μετρητών, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου
Κεφαλή οθόνης (πάνω, αριστερά, δεξιά): 3 USB για ενσωμάτωση περιφερειακών συσκευών

Θέσεις μονάδων δίσκου
(εσωτερικές)

Μία 6,35 cm (2,5"), Δύο Μ.2

Λογισμικό

Το HP RP9 G1 Retail System διατίθεται με διάφορα είδη λογισμικού, όπως: HP Client Security Manager, Discover HP Touchpoint Manager, Security
Essentials, HP Support Assistant, πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint, HP Recovery Manager. Για την πλήρη λίστα του προεγκατεστημένου λογισμικού,
ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.10,11
Δυνατότητα τεχνολογίας Intel® vPro™ (σε επιλεγμένα μοντέλα)

Διαχείριση ασφάλειας

Συσκευή βιομετρικής ανάγνωσης αποτυπωμάτων HP RP9 (προαιρετικά), HP BIOSphere με Sure Start, HP Touchpoint Manager, υποδοχή κλειδαριάς
ασφαλείας, TPM 1.2 (Trusted Platform Module), αισθητήρας καλύμματος, κλειδαριά Kensington (προαιρετικά), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακών
και USB θυρών (μέσω BIOS), κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS), κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS), αυτόματη λειτουργία DriveLock, ασφαλής διαγραφή (μέσω
BIOS)

Τροφοδοσία Ισχύος

230 W, απόδοση έως 89%, ενεργό PFC

Διαστάσεις (π x β x υ)

462,2 x 249 x 351,1 mm
Με εργονομική βάση

Βάρος

5,6 kg
Αρχικό βάρος χωρίς βάση. Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση.

Πιστοποίηση περιβάλλοντος

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT® Gold14
ενέργειας
Εγγύηση

Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-3) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή. Οι
όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Συρτάρι μετρητών HP Flip
Top

Έχοντας σχεδιαστεί για χρήση από καθιστή θέση ή σε περιορισμένους χώρους, το Συρτάρι μετρητών Flip-Top HP
παρέχει μια ανθεκτική και κομψή λύση διαχείρισης μετρητών. Διαθέτει μια ανθεκτική, μαύρη θήκη με ανοξείδωτο
κάλυμμα που ανοίγει προς τα επάνω για εύκολη πρόσβαση, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο μοντέλο κατάλληλο
για χρήση είτε από όρθια είτε από καθιστή θέση.

Αριθμός προϊόντος: BW867AA

Σαρωτής γραμμικού κώδικα
HP Imaging

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα HP Point of Sale, ο Σαρωτής γραμμοκώδικα HP Imaging προσφέρει
βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη συλλογή πληροφοριών.

Πληκτρολόγιο HP USB POS
με μαγνητική συσκευή
ανάγνωσης λωρίδων

Με πλήρη διάταξη QWERTY και μέγεθος 14 ιντσών, το πληκτρολόγιο HP USB POS προσφέρει βέλτιστη αξιοποίηση
χώρου σε περιορισμένα περιβάλλοντα λιανικής. Η ανθεκτική του σχεδίαση περιλαμβάνει επίσης αδιάβροχα πλήκτρα
που δεν λερώνουν.

Θερμικός εκτυπωτής
αποδείξεων HP PUSB

Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και
έχει μεγάλη απόδοση εκτυπώσεων. Το μικρό του μέγεθος είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Ενσωματωμένη οθόνη
πελάτη χωρίς υποστήριξη
αφής BTM HP RP9 7" με
βραχίονα

Προβάλετε συναλλαγές και μοιραστείτε δυναμικά βίντεο, περιεχόμενο και ζωηρόχρωμα γραφικά στο σημείο πώλησης
με την ενσωματωμένη οθόνη πελάτη 7" χωρίς υποστήριξη αφής HP RP9, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για το HP RP9
Retail System.

Σαρωτής γραμμοκώδικα HP
Linear

Ο σαρωτής γραμμοκώδικα HP Linear περιλαμβάνει οτιδήποτε χρειάζεστε σε έναν σαρωτή εισαγωγικής κατηγορίας προσιτή τιμή, εξαιρετική λειτουργικότητα και βολική σχεδίαση.

Η λύση επιτόπιας
υποστήριξης POS της ΗΡ με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 5 χρόνια
περιλαμβάνει υποστήριξη
οθονών

Απολαύστε τη σιγουριά της πρόσβασης στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας και την αποτελεσματική, συνολική
εξυπηρέτηση και υποστήριξη για τη λύση POS που έχετε επιλέξει (περιορίζεται στη βασική μονάδα και σε έως 6
περιφερειακές συσκευές).
Αριθμός προϊόντος: UL590E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions

Αριθμός προϊόντος: BW868AA

Αριθμός προϊόντος: FK218AA

Αριθμός προϊόντος: FK224AA

Αριθμός προϊόντος: N3R59AA

Αριθμός προϊόντος: QY405AA

Φύλλο δεδομένων

HP RP9 G1 Retail System, μοντέλο 9018
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές.
Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και πρόσβαση στο Internet.
Το εξάρτημα στήριξης πωλείται ξεχωριστά. Η στήλη στήριξης πωλείται ξεχωριστά από τρίτους προμηθευτές.
4 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινά από την
ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση 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.
5 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών της τεχνολογίας vPro, όπως Intel® Active Management και Intel Virtualization, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών
εφαρμογών "εικονικών συσκευών" για την τεχνολογία Intel vPro εξαρτάται από τρίτους παρόχους λογισμικού. Απαιτούνται Windows.
6 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών της τεχνολογίας vPro, όπως Intel® Active Management και Intel Virtualization, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών
εφαρμογών "εικονικών συσκευών" για την τεχνολογία Intel vPro εξαρτάται από τρίτους παρόχους λογισμικού. Απαιτούνται Windows.
1
2
3

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
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 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 8.1 Pro, ενώ 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.
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 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.
6 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (στα Windows 7) και έως 36 GB (στα Windows 8.1 και 10) του δίσκου
συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
7 Οι κάρτες ασύρματης σύνδεσης αποτελούν προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό και απαιτούν την ξεχωριστή αγορά σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας 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 επιτραπέζιου υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
8 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
9 Η έξοδος ήχου δεν περιλαμβάνει ενισχυτή
10 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 άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/businessmpobileprinting).
11 Για το Security Essentials απαιτούνται Windows 7 και πρόσβαση στο Internet.
12 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.
13 Αυτό το προϊόν διατίθεται με TPM 1.2 και επιλογή αναβάθμισης σε TPM 2.0. Η δυνατότητα αναβάθμισης αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του 2015 μέσω της υποστήριξης πελατών της HP.
14 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.
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 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. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
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Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/pos
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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