Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 1030
G1
Συνδυάστε δουλειά και ευχαρίστηση
Η κορυφαία σχεδίαση του εξαιρετικά
μικρών διαστάσεων και ανθεκτικού
HP EliteBook 1030 συνδυάζει στυλ
και περιεχόμενο. Η εντυπωσιακή,
σχεδόν χωρίς πλαίσιο, οθόνη τον
καθιστά έναν εξαιρετικό σύντροφο
για ταξίδι, ενώ είναι πλήρως
εξοπλισμένος με τις κορυφαίες λύσεις
ασφάλειας και διαχείρισης της HP.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Οθόνη 33,8 cm (13,3")

Δείτε περισσότερα με λιγότερες συσκευές

● Απολαύστε προβολές σε μεγάλη οθόνη χάρη στη μετρημένη και κομψή σχεδίαση του HP EliteBook 1030, με οθόνη 33,8 cm
(13,3") σχεδόν χωρίς πλαίσιο και άψογη μεταλλική σχεδίαση.

Πρωτοποριακή ασφάλεια και διαχείριση αποκλειστικά από την HP

● Μειώστε τις δαπανηρές διακοπές λειτουργίας με την πρωτοποριακή προστασία BIOS από το HP Sure Start με δυναμική
προστασία2 και διαχειριστείτε εύκολα τις συσκευές με την προαιρετική τεχνολογία διαχείρισης Intel® vPro™3 ή LANDesk1 που
ενσωματώνεται στα προηγμένα περιβάλλοντα IT.

Η ήρεμη δύναμη

● Εργαστείτε άνετα και χωρίς ενοχλήσεις. Επικεντρωθείτε στην εργασία σας. Το HP EliteBook 1030 λειτουργεί αθόρυβα χωρίς να
υπερθερμαίνεται, χωρίς ανεμιστήρες ή περιστρεφόμενες μονάδες.

Συνδεθείτε και συνεργαστείτε με στυλ

● Συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας με την κάμερα web HD και το λογισμικό μείωσης θορύβου της HP που μειώνει
σημαντικά το θόρυβο του περιβάλλοντος. Απολαύστε τις παρουσιάσεις σε άριστα βαθμονομημένα ηχεία με ήχο Bang &
Olufsen, με την υποστήριξη του HP Clear Sound Amp.

Χαρακτηριστικά

● Ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της καθημερινότητας με τα Windows 10 Pro1 και τον πανίσχυρο HP EliteBook 1030 με
ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας, συνεργασίας και συνδεσιμότητας.
● Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σάς επιτρέπει να εργάζεστε, να περιηγείστε και να συνδέεστε με συναδέλφους. Οι
επεξεργαστές Intel® Core™ 6ης γενιάς τελευταίας τεχνολογίας9, οι μονάδες στερεάς κατάστασης και η μνήμη έως 16 GB5 σάς
παρέχουν την απόδοση που χρειάζεστε.
● Απολαύστε στο έπακρο τα ηχεία σας με το HP Clear Sound Amp.
● Απολαύστε μια μοναδική ισορροπία άνεσης και ανταπόκρισης, με την καθαρή απόκριση πλήκτρων και τη συνεπή ισχύ του
πληκτρολογίου HP Premium.
● Αναβαθμίστε το EliteBook σας προσθέτοντας έναν προαιρετικό σταθμό επιτραπέζιας σύνδεσης, μια κυρτή οθόνη Elite και
πολλά άλλα.5
● Προστατευτείτε, εντοπίστε και αποκαταστήστε τις κακόβουλες επιθέσεις στο BIOS με τη λειτουργία δυναμικής προστασίας του
HP Sure Start – την κορυφαία λύση αυτόματης αποκατάστασης BIOS, που ελέγχει και αποκαθιστά τις αλλοιώσεις του BIOS σε
πραγματικό χρόνο.2
● Συνδεθείτε με τον κόσμο, με WiDi6, Miracast7 και έναν σύνθετο προσαρμογέα WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.28.
● Χρησιμοποιήστε τις δύο θύρες φόρτισης USB 3.0, τη θύρα φόρτισης USB-C™ και την έξοδο εικόνας HDMI.
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Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro.1
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro 64)2,4
Windows 7 Professional 643,4
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή5,6

Επεξεργαστής Intel® Core™ m7 6ης γενιάς, επεξεργαστής Intel® Core™ m5 6ης γενιάς

Διαθέσιμοι επεξεργαστές5,6

Intel® Core™ m7-6Y75 με γραφικά Intel HD 515 (1,2 GHz, έως 3,1 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ m5-6Y57 με γραφικά Intel
HD 515 (1,1 GHz, έως 2,8 GHz με την τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες), Intel® Core™ m5-6Y54 με γραφικά Intel HD 515 (1,1 GHz, έως 2,7 GHz με την
τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB LPDDR3-1866 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Η μέγιστη μνήμη 16 GB απαιτεί Intel® Core™ m5-6Y57 ή Intel® Core™ m7-6Y75. Κολλημένη μνήμη. Υποστηρίζει μνήμη δύο καναλιών. Δεν
παρέχεται δυνατότητα αναβάθμισης των εσωτερικών εξαρτημάτων μνήμης μετά την εργοστασιακή διαμόρφωση.

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

128 GB Έως 256 GB M.2 SATA TLC SSD7
180 GB Έως 512 GB M.2 SATA MLC SSD7
Έως 256 GB M.2 SATA MLC SED SSD7
Έως 256 GB M.2 PCIe NVMe MLC SSD7

Οθόνη

Οθόνη FHD eDP 1.3 33,8 cm (13,3") (1.920 x 1.080), οθόνη αφής QHD + eDP 1.3 33,8 cm (13,3") (3.200 x 1.800)11

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD 515

Ήχος

Ήχος Bang & Olufsen, τεχνολογία Intel® Smart Sound, HP Clear Sound Amp, ενσωματωμένη συστοιχία δύο μικροφώνων, 2 ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2) και Bluetooth® 4.2, μονάδα επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC)8,9

Επικοινωνίες

Ethernet μέσω dongle (προαιρετικά)

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0 φόρτισης, 1 USB Type-C™ (φόρτισης), 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 HDMI, 1 τροφοδοσίας AC, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου

Συσκευή εισόδου

Αδιάβροχο πληκτρολόγιο με οπισθοφωτισμό και δίοδο αποστράγγισης
Γυάλινο ClickPad (με χημικά χαραγμένη επιφάνεια), πατήματα και κινήσεις ενεργοποιημένα από προεπιλογή, κύλιση με δύο δάχτυλα, ζουμ με δύο δάχτυλα (τσίμπημα)

Webcam

Κάμερα web 720 HD10,17

Διαθέσιμο λογισμικό

Office με επιλογή αγοράς, HP BIOSphere με HP Sure Start με λειτουργία δυναμικής προστασίας, λογισμικό μείωσης θορύβου της ΗΡ, HP Connection Manager (στα μοντέλα με
Windows 7), 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, λογισμικό Intel® WiDi, Security Essentials (μόνο στα μοντέλα με Windows 7), πιστοποίηση για Skype for Business. Για
την πλήρη λίστα των προεγκατεστημένων εφαρμογών, ανατρέξτε στο έγγραφο σύντομων προδιαγραφών του προϊόντος.16

Διαχείριση ασφάλειας

Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2 με Windows 7 και υποβάθμιση σε Windows 7 (πιστοποίηση Common Criteria EAL4+), δυνατότητα επιτόπιας αναβάθμισης σε TPM 2.0,
ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 2.0 με Windows 10 (πιστοποίηση Common Criteria EAL4+), συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων, κρυπτογράφηση μονάδας πριν από την
εκκίνηση (κωδικός πρόσβασης, δακτυλικά αποτυπώματα και επιλεγμένες έξυπνες κάρτες)12,13,15,19,20

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W
Ιόντα λιθίου 4 στοιχείων, 40 Wh, μεγάλης διάρκειας
4 στοιχείων, 40 Wh στο μοντέλο με οθόνη FHD, Windows 10, MM14: έως 13 ώρες και 15 λεπτά. 4 στοιχείων, 40 Wh στο μοντέλο με οθόνη QHD+, Windows 10, MM14: έως 9
ώρες22

Διαστάσεις

31 x 21 x 1,57 cm

Βάρος

Από 1,15 kg (χωρίς υποστήριξη αφής), από 1,16 kg (με υποστήριξη αφής) (Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο21

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR®

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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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

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

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.

Έξυπνο τροφοδοτικό AC HP,
65 W

Τροφοδοτήστε ελεγχόμενα τον φορητό υπολογιστή σας. Το νέο έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W της HP ρυθμίζει την ισχύ
και αντισταθμίζει την απότομη άνοδο του ρεύματος, έχει σχεδιαστεί να αποτρέπει την παραμόρφωση του καλωδίου
και περιλαμβάνει ένα ειδικό dongle για την υποστήριξη των τρεχόντων και των προηγούμενων μοντέλων HP – ιδανικό
για την αντικατάσταση του τροφοδοτικό του φορητού υπολογιστή σας ή για εφεδρική χρήση.

Αριθμός προϊόντος: F2B56AA

Αριθμός προϊόντος: H6Y89AA

Πληκτρολόγιο HP
Conferencing

Πραγματοποιήστε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις μέσω του Microsoft Lync απευθείας από το πληκτρολόγιο
διασκέψεων της HP και απαντήστε, τερματίστε και διαχειριστείτε τις κλήσεις και τις ρυθμίσεις βιντεοδιάσκεψης με τα
απλά, ειδικά πλήκτρα1.

Αριθμός προϊόντος: K8P74AA

Ποντίκι Bluetooth HP
UltraThin

Αυξήστε την παραγωγικότητά σας με στυλ με το εξαιρετικά λεπτό και κομψό ασύρματο ποντίκι Bluetooth® HP
Ultrathin.

Επιτόπια υποστήριξη HP για
5 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα 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: L9V78AA

Αριθμός προϊόντος: U7861E
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Το λογισμικό διαχείρισης τρίτου κατασκευαστή πωλείται ξεχωριστά.

2 Η δυναμική προστασία παρακολουθεί και επιδιορθώνει το BIOS κάθε 15 λεπτά.

3 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.
5 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
6 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, στην τηλεόραση ή στην οθόνη του υπολογιστή μέσω ενός τυπικού καλωδίου HDMI, το οποίο επίσης πωλείται ξεχωριστά.
7 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.
8 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 προδιαγραφές, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac WLAN.
9 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.

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 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.
4 Τα παρακάτω ισχύουν για συστήματα HP με αρχιτεκτονική Intel Skylake ή σύστημα βασισμένο σε τσιπ σιλικόνης επόμενης γενιάς με Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ή Windows 10 Pro, που έχουν υποβαθμιστεί σε Windows 7 Professional, Windows 8 Pro ή
Windows 8.1. Η Microsoft παρέχει περιορισμένη υποστήριξη για αυτή την έκδοση των Windows που εκτελείται με τον επεξεργαστή ή τα chipset που χρησιμοποιούνται σε αυτό το σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη της
Microsoft, ανατρέξτε στις Συνήθεις ερωτήσεις για τον κύκλο ζωής υποστήριξης της Microsoft, στη διεύθυνση https://support.microsoft.com/lifecycle
5 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.
6 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών vPro 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. Απαιτούνται Windows.
7 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 7 και 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
8 Για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία 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.
9 Το NFC είναι προαιρετικό και απαιτεί διαμόρφωση από το εργοστάσιο
10 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
11 Για την προβολή περιεχομένου FHD και QHD+ απαιτείται περιεχόμενο FHD και QHD+
12 Το HP BIOSphere διατίθεται μόνο με τους επαγγελματικούς υπολογιστές με HP BIOS.
13 Το HP Sure Start Gen 3 διατίθεται σε προϊόντα HP EliteBook με επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς.
15 Secure Erase για τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88 του NIST (National Institute of Standards and Technology).
16 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.
17 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP Microsoft Integration Kit για το Microsoft System Center Configuration Manager: Δεν είναι προεγκατεστημένο. Ωστόσο, μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη διεύθυνση
http://www.hp.com/go/clientmanagement;
18 Απαιτείται εγγραφή στο LANDESK Management.
19 Απαιτείται ενεργοποίηση και σύνδεση στο Internet για τις ενημερώσεις.
20 Ο παράγοντας Absolute παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένος και ενεργοποιείται όταν οι πελάτες αγοράσουν και ενεργοποιήσουν τη συνδρομή. Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς συνδρομής για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ενδέχεται να
ισχύουν περιορισμοί στην υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Η εγγύηση Absolute Recovery Guarantee είναι περιορισμένη. Ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Για όλες τις λεπτομέρειες επισκεφτείτε τη
διεύθυνση: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Η υπηρεσία Data Delete είναι προαιρετική και παρέχεται από την Absolute Software. Εάν χρησιμοποιηθεί, η εγγύηση Recovery Guarantee ακυρώνεται. Για να
χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Data Delete, οι πελάτες πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό προ-εξουσιοδότησης και να λάβουν έναν κωδικό PIN ή να αγοράσουν ένα ή περισσότερα token RSA SecurID από την Absolute Software.
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 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.

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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