Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP 250 G5
Φιλική τιμή. Έτοιμος για εργασία
Συνδεθείτε με αυτόν τον οικονομικό
φορητό υπολογιστή HP 250.
Ολοκληρώστε τις επαγγελματικές
εργασίες σας με την τεχνολογία της
Intel®, τα απαραίτητα εργαλεία
συνεργασίας και τα Windows 10 Pro
που διαθέτει ο HP 250. Το ανθεκτικό
περίβλημα προστατεύει τον φορητό
υπολογιστή από τις δύσκολες
συνθήκες της ημέρας.
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Μέγεθος οθόνης: 39,6 cm (15,6")

Ανθεκτική φορητή σχεδίαση

● Ο HP 250 μπορεί να ανταποκρίνεται σε εργασίες εν κινήσει. Το ανθεκτικό περίβλημα προστατεύει το φορητό υπολογιστή,
ώστε να ταιριάζει με την επαγγελματική σας εμφάνιση.

Σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση

● Ολοκληρώστε τα έργα σας με άνεση με τα Windows 10 Pro1 και την ισχύ των πιο πρόσφατων επεξεργαστών Intel® Core™
i3/i5/i72 με προαιρετική μνήμη DDR4.3

Πρόσθετα χαρακτηριστικά για υπέροχη εμπειρία

● Η HP, παγκόσμιος ηγέτης στους υπολογιστές, σας εξοπλίζει με έναν πλήρως λειτουργικό φορητό υπολογιστή που είναι έτοιμος
να δεχτεί όλες τις περιφερειακές συσκευές3 και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εργασίας.

Χαρακτηριστικά

● Διασφαλίστε το μέλλον της επιχείρησής σας. Οι υπολογιστές της ΗΡ αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες των Windows 10 Pro1
ώστε να σας προστατεύουν από τις απειλές ασφάλειας και να μεγιστοποιούν τις δυνατότητες διαχείρισης και
παραγωγικότητας.
● Το HP Touchpoint Manager με Always On Remote Management4 προσφέρει απλά εργαλεία και υπηρεσίες από μία λύση cloud
για τη διαχείριση των δεδομένων και της ασφάλειας.
● Η προαιρετική μονάδα SuperMulti DVD+/-RW3 σας επιτρέπει να παρακολουθείτε DVD και να δημιουργείτε αντίγραφα
ασφαλείας της εργασίας σας.
● Περιορίστε το θόρυβο του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του ήχου που κάνουν τα πλήκτρα του πληκτρολογίου, με το
λογισμικό μείωσης θορύβου της ΗΡ.
● Αξιοποιήστε στο έπακρο την εικονική διάσκεψη5. Δώστε ζωή στην εργασία σας με πλούσιο ήχο surround, βαθιά, πλούσια
μπάσα και πεντακάθαρους διαλόγους, με το λογισμικό DTS Studio Sound™ .
● Η επιλογή ξεχωριστών γραφικών AMD Radeon™3 με μνήμη βίντεο έως 2 GB στον HP 250 παρέχει εντυπωσιακή οπτική εμπειρία
στην προαιρετική οθόνη FHD.3
● Η μονάδα Trusted Platform Module (TPM) υλικολογισμικού6 παρέχει κλειδιά κρυπτογράφησης βάσει υλικού για ασφαλή
δεδομένα, email και στοιχεία σύνδεσης.
● Αποκτήστε γρήγορες συνδέσεις με το σύνθετο προσαρμογέας Gigabit LAN και WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.2. 3,7
● Οι πλέον σύγχρονες επιλογές αποθήκευσης διασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση του HP 250 Notebook PC. Επιλέξτε από μια
σειρά μονάδων SSD3 ή HDD για χωρητικότητα αποθήκευσης έως 1 ΤΒ8.
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Φορητός υπολογιστής HP 250 G5
Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro 64)2
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή3

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

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3,15

Intel® Core™ i7-6500U με γραφικά Intel HD 520 (2,5 GHz, έως 3,1 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i5-6200U με γραφικά Intel
HD 520 (2,3 GHz, έως 2,8 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i3-5005U με γραφικά Intel HD 5500 (2 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2
πυρήνες), Intel® Pentium® N3710 με γραφικά Intel HD 405 (1,6 GHz, έως 2,56 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες), Intel® Celeron® N3060 με γραφικά Intel HD 400 (1,6 GHz, έως
2,48 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ i7-7500U με γραφικά Intel HD 620 (2,7 GHz, έως 3,5 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2
πυρήνες), Intel® Core™ i5-7200U με γραφικά Intel HD 620 (2,5 GHz, έως 3,1 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες), Intel® Pentium® N4200 με
γραφικά Intel HD 505 (1,1 GHz, έως 2,5 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες), Intel® Celeron™ N3350 με γραφικά Intel HD 550 (1,1 GHz, έως 2,4
GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Intel® SoC (το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή)

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB DDR3L-1600 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Έως 8 GB DDR3L: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.600 MT/s. Υποστήριξη δύο καναλιών. Χωρίς δυνατότητα πρόσβασης/αναβάθμισης από τον
πελάτη.

Υποδοχές μνήμης

2 υποδοχές SODIMM, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης/αναβάθμισης από τον πελάτη (μοντέλα με επεξεργαστές i5-6200U, i3-5005U). 1 υποδοχή SODIMM, χωρίς δυνατότητα
πρόσβασης/αναβάθμισης από τον πελάτη (μοντέλα με επεξεργαστές Intel® Pentium® N3710, Intel® Celeron® N3060)

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

500 GB Έως 1 TB SATA (5400 rpm)4
128 GB Έως 256 GB M.2 SATA SSD4

Οπτική αποθήκευση

DVD+/-RW SuperMulti DL5,17

Οθόνη

Λεπτή αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA 39.6 cm (15.6") με οπισθοφωτισμό LED (1.920 x 1.080)10

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD 520, γραφικά Intel® HD 5500, γραφικά Intel® HD 405, γραφικά Intel® HD 400, γραφικά Intel® HD 620, γραφικά Intel® HD 505, γραφικά Intel®
HD 55010
Ξεχωριστά: AMD Radeon™ R5 M430 (αποκλειστική μνήμη βίντεο έως 2 GB)

Ήχος

Ήχος HD με DTS Studio Sound™, 2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, Υποστήριξη ακύρωσης θορύβου HP

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi and Bluetooth® 4.2 με Wi-Di6,7,8
(Συμβατότητα με συσκευές με πιστοποίηση Miracast.)

Επικοινωνίες

Ενσωματωμένη 10/100/1000 GbE

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων πολλών μορφών
(υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές

1 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 VGA, 1 HDMI, 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου, 1 τροφοδοσίας AC, 1 RJ-459

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους τύπου island με ειδική υφή και ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο
Touchpad με δυνατότητα κινήσεων πολλαπλής αφής, πατήματα ενεργοποιημένα από προεπιλογή, υποστήριξη κινήσεων σύγχρονων trackpad

Webcam

Κάμερα HP VGA10

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, Discover HP Touchpoint Manager, Windows 10 Recovery Manager, Επαναφορά/Αποκατάσταση Windows 10 με το πάτημα ενός κουμπιού, HP Support
Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, Εργαλείο αποκατάστασης επικοινωνίας HP, HP ePrint, HP e-Service, HP CoolSense, Βοηθητικό πρόγραμμα συμβάντων συστήματος
HP, CyberLink Power Media Player, CyberLink PowerDirector, Adobe® Shockwave® Player11,12,13

Διαχείριση ασφάλειας

TPM υλικολογισμικού, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας (η κλειδαριά παρέχεται ξεχωριστά)

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W (ξεχωριστό), Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W
Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 31 Wh. Ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 41 WH
Έως 8 ώρες και 30 λεπτά (ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 41 WH, ξεχωριστά γραφικά, Windows 10)16

Διαστάσεις

38,43 x 25,46 x 2,43 cm

Βάρος

Από 1,96 kg
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, εγγραφή EPEAT® Silver όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (διατίθενται προαιρετικά υπηρεσίες Care Pack που πωλούνται ξεχωριστά). Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

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.

Πολλαπλασιαστής θυρών
USB 3.0 HP 3005pr

Όλα όσα χρειάζεστε κάθε μέρα, έτοιμα με μία απλή σύνδεση. Ο πολλαπλασιαστής θυρών USB 3.0 HP 3005pr είναι η
απόλυτη λύση για hot-desking ανεξαρτήτως πλατφόρμας. Συνδεθείτε online, ορίστε έως και έξι συσκευές USB για
άμεση διαθεσιμότητα καθημερινά, και ενισχύστε την παραγωγικότητα με σύνδεση σε δύο εξωτερικές οθόνες — όλα
μέσω ενός μόνο καλωδίου USB 3.0.

Αριθμός προϊόντος: F2B56AA

Αριθμός προϊόντος: H1L08AA

Τσάντα HP Business Top
Load

Μεταφέρετε άνετα το φορητό υπολογιστή και τα καθημερινά αξεσουάρ σας στην κομψή και ανθεκτική τσάντα HP
Business Top Load.

Ασύρματο ποντίκι HP Ultra
Mobile

Εξαιρετικά λεπτό, με μεγάλη διάρκεια ζωής και σχεδιασμένο για απόλυτη άνεση. Ανακαλύψτε το ασύρματο ποντίκι με
μεγάλη διάρκεια ζωής που είναι τόσο μικρό ώστε να το μεταφέρετε στη θήκη μεταφοράς χωρίς αυτή να διογκώνεται,
τόσο ενεργειακά αύταρκες ώστε να καλύπτει τις καθημερινές επαγγελματικές απαιτήσεις σας και τόσο άνετο ώστε να
αναζητάτε ευκαιρίες για να το χρησιμοποιήσετε.

Αριθμός προϊόντος: H5M92AA

Αριθμός προϊόντος: H6F25AA

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP 10 mm

Προστατεύστε τον φορητό υπολογιστή σας στο γραφείο και σε σημεία με αυξημένη κίνηση, ασφαλίζοντάς τον σε μια
σταθερή επιφάνεια με την κλειδαριά καλωδίου 10 mm με κύριο κλειδί της HP, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για φορητούς
υπολογιστές με εξαιρετικά λεπτό προφίλ.

Αριθμός προϊόντος: T1A62AA

Ασύρματο πληκτρολόγιο ΗΡ
(Link-5)

Μεγιστοποιήστε το διαθέσιμο χώρο εργασίας σας και εξοικονομήστε θύρες USB με το μικρό Ασύρματο πληκτρολόγιο
HP (Link-5) πλήρων χαρακτηριστικών, που έχει σχεδιαστεί να συμπληρώνει τους επαγγελματικούς υπολογιστές HP
κατηγορίας 2015.

Αριθμός προϊόντος: T6U20AA

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

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη για 2 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP,
εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U9BA3E
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

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 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 τον 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 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
διατίθεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/touchpoint.
5 Απαιτεί σύνδεση στο Internet.
6 Το υλικολογισμικό TPM είναι έκδοσης 2.0. Το TPM υλικού 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).
7 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.
8 Για τους σκληρούς δίσκους, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30GB του δίσκου συστήματος (στα Windows) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.

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. 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.
4 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
5 Οι δίσκοι διπλής επίστρωσης αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα από τους δίσκους μονής επίστρωσης. Ωστόσο, οι δίσκοι διπλής επίστρωσης που εγγράφονται με αυτή τη μονάδα μπορεί να μην είναι συμβατοί με πολλές υπάρχουσες μονάδες και συσκευές
αναπαραγωγής DVD μονής επίστρωσης. Η μονάδα αυτή δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή μέσων 2,6 GB μονής όψης/5,2 GB διπλής όψης έκδοσης 1.0. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
6 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης (Wireless access points) είναι περιορισμένη.
7 Οι σύνθετοι προσαρμογείς 802.11 WiFi και Bluetooth πωλούνται ξεχωριστά ή ως προαιρετική επιλογή.
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 Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.
10 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
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 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).
13 Για το HP Support Assistant απαιτούνται Windows ή Linux και πρόσβαση στο Internet.
14 Εγγραφή EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://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 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.
17 Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μονάδα "DVD +/-RW SuperMulti DL" ή "μονάδα εγγραφής DVD". Οι μονάδες που επισκευάζονται ενδέχεται να επιστραφούν με "DVD+/-RW SuperMulti DL".
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