Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 755 G4
Απόδοση πλήρων λειτουργιών σε μια εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση, σε εξαιρετική τιμή.
Σχεδιασμένος για τον σύγχρονο
εργαζόμενο, αυτός ο οικονομικός,
εξαιρετικά λεπτός HP EliteBook 755
ενισχύει την αποδοτικότητα με
εντυπωσιακές λειτουργίες
παραγωγικότητας που σας
επιτρέπουν να παραμένετε
συνδεδεμένοι και να απολαμβάνετε
κορυφαίες συνεργασίες.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
Ενισχύστε την απόδοση. Αυξήστε την παραγωγικότητα.

● Απελευθερώστε το σύνολο των δυνατοτήτων των εφαρμογών σας με την AMD PRO APU2 6ης γενιάς ή της νέας 7ης γενιάς
υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη κάρτα γραφικών έως και Radeon™ R7.

Απίστευτα λεπτό με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά

● Διατηρήστε τη φορητότητα χωρίς τροφοδοτικά με VGA, Display Port, Ethernet, USB, USB-C™ και δυνατότητες επιτραπέζιας
σύνδεσης εταιρικού επιπέδου σε μια εξαιρετικά λεπτή και ελαφριά σχεδίαση 19,4 mm.

Απλούστερη ασφάλεια και διαχείριση

● Το HP Sure Start με τεχνολογία ανίχνευσης εισβολών3 προστατεύει το PC και συμβάλλει στην διασφάλιση της
παραγωγικότητας χωρίς διακοπές πραγματοποιώντας αυτόματα εντοπισμό και ανάκτηση από αλλοιώσεις του BIOS ή
επιθέσεις. Διαχειριστείτε το σύνολο των συσκευών σας με τα HP Touchpoint Manager4 και DASH5.

Συνεργασία ανώτερου επιπέδου

● Οι κλήσεις και τα μέσα διαθέτουν δυνατό και καθαρό ήχο και σας διευκολύνουν να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τα
άριστα βαθμονομημένα ηχεία υψηλής ποιότητας με ήχο Bang & Olufsen, την τεχνολογία HP Audio Boost και το λογισμικό HP
Noise Cancellation.
● Ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της ημέρας σας με τα Windows 10 Pro1 και τον ισχυρό, κομψό, λεπτό και ελαφρύ HP EliteBook
755 με προαιρετική λειτουργία αφής.
● Το HP Sure Start με τεχνολογία ανίχνευσης εισβολών3 παρακολουθεί το BIOS της μνήμης, ανακτά την πλατφόρμα χωρίς
παρεμβάσεις, επαναφέρει το BIOS σε μια προσαρμοσμένη κατάσταση και είναι έτοιμο για εταιρική κεντρική διαχείριση.
● Βελτιώστε την ποιότητα και την ασφάλεια των προσαρμοσμένων εικόνων των Windows με το HP Image Assistant που βοηθά
τους ITDM στη δημιουργία εικόνων, εντοπίζει προβλήματα και παρέχει συστάσεις και λύσεις.
● Εξασφαλίστε έως 50% διάρκεια ζωής μπαταρίας με μόλις 30 λεπτά φόρτισης6 με μπαταρία ταχείας φόρτισης HP.
● Το HP Audio Boost εξισορροπεί την ένταση και την καθαρότητα του ήχου, και ενισχύει τα μπάσα για καλύτερη ποιότητα ήχου
ομιλίας.
● Περιορίστε τον θόρυβο του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του ήχου των πλήκτρων, με το λογισμικό ΗΡ Noise
Cancellation.
● Το HP WorkWise7 είναι μια έξυπνη τεχνολογία για επιχειρήσεις ενσωματωμένη σε μια εφαρμογή smartphone με σκοπό την
παροχή ασφάλειας PC, πληροφοριών απόδοσης PC σε πραγματικό χρόνο και απλή εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης για
τους χρήστες υπολογιστών της HP.
● Μείνετε συγκεντρωμένοι χωρίς να σας αποσπά την προσοχή ο θόρυβος του πληκτρολογίου, με το πληκτρολόγιο HP Premium
που προσφέρει άνεση.
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Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 755 G4
Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro)3
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή

AMD PRO A12 APU, AMD PRO A10 APU, AMD PRO A8 APU

Διαθέσιμοι επεξεργαστές4,5

AMD PRO A12-9800B APU με κάρτα γραφικών Radeon™ R7 (2,1 έως 3,4 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες), AMD PRO A10-8730B APU με κάρτα γραφικών Radeon™ R5 (1,8 έως
3,2 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες), AMD PRO A8-9600B APU με κάρτα γραφικών Radeon™ R5 (1,6 GHz, έως 3 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες)

Chipset

Το chipset είναι ενσωματωμένο στον επεξεργαστή

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB DDR4-1866 SDRAM 6
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.866 MT/s. Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα. Οι δύο υποδοχές παρέχουν δυνατότητα
πρόσβασης/αναβάθμισης από τον πελάτη.

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

Έως 500 GB SATA (7200 rpm)7
Έως 128 GB M.2 SATA SSD7
Έως 256 GB M.2 SATA TLC SSD7
Έως 360 GB M.2 PCIe TLC SSD7
Έως 512 GB M.2 PCIe NVMe TLC SSD7

Οθόνη

Λεπτή, αντιθαμβωτική οθόνη HD SVA 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED και κάμερα (1366 x 768), Λεπτή, αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό
LED και κάμερα (1920 x 1080). Λεπτή οθόνη αφής FHD SVA eDP BrightView 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED και κάμερα (1920 x 1080).14

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: AMD Radeon™ R7, AMD Radeon™ R5

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 802.11a/b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi και Bluetooth® 4.2, Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.2 (μη vPro), HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G Mobile Broadband, HP hs3210 WW HSPA+ Mobile Broadband8,9
(Υποστήριξη για Miracast (Windows 10))

Επικοινωνίες

Κάρτα δικτύου Broadcom 5762 10/100/1000 Ethernet με υποστήριξη DASH, Μονάδα HP με ελεγκτή NXP NFC NPC100 I2C NCI,10

Υποδοχές επέκτασης

1 SD, 1 εξωτερική micro SIM
(Υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές

2 USB 3.0 (1 φόρτισης), 1 USB Type-C™, 1 DisplayPort™, 1 VGA, 1 RJ-45, 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 υποδοχή τροφοδοσίας AC, 1 σύνθετη υποδοχή
ακουστικών/μικροφώνου11

Συσκευή εισόδου

Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο HP Premium με δίοδο αποστράγγισης και DuraKeys
Touchpad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης πατήματα ενεργοποιημένα από προεπιλογή, υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων, κύλιση με δύο δάχτυλα, τσίμπημα/ζουμ,
πέρασμα από τις άκρες

Webcam

Κάμερα web 720 HD12,13

Διαθέσιμο λογισμικό

HP Mobile Connect (στα μοντέλα με Windows 10), HP 3D DriveGuard (απαιτούνται Windows), Πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint και JetAdvantage, υποστήριξη HP Hotkey, HP
Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Noise Cancellation, Office με επιλογή αγοράς, Αναζήτηση Bing, Skype, HP Workwise16,17,18,28

Διαχείριση ασφάλειας

HP Device Access Manager, HP BIOSphere, HP Sure Start με τεχνολογία ανίχνευσης εισβολών, HP Secure Erase, έλεγχος ταυτότητας πριν την εκκίνηση, Absolute Persistence
Module, HP Client Security, αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP, HP Password Manager, συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων (επιλεγμένα μοντέλα), υποδοχή κλειδαριάς
ασφαλείας (η κλειδαριά πωλείται ξεχωριστά), TPM 2.0, ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών (ενεργή)21,22,23,24,26

Τροφοδοσία Ισχύος

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W (μη διαθέσιμο στην Κίνα και την Ινδία), Έξυπνο τροφοδοτικό AC 65 W (μη διαθέσιμο στην Κίνα και την Ινδία)15
Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 51 Wh, μεγάλης διάρκειας ΗΡ
Έως 10 ώρες και 30 λεπτά27

Διαστάσεις

38,36 x 25,77 x 1,94 cm (χωρίς υποστήριξη αφής), 38,36 x 25,77 x 2,08 cm (με υποστήριξη αφής)
(Το ύψος ποικίλλει ανάλογα με το σημείο του φορητού υπολογιστή στο οποίο γίνεται η μέτρηση.)

Βάρος

Από 1,84 kg
(Το βάρος ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τα στοιχεία)

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)
Επιτόπια υποστήριξη HP για
3 έτη με απόκριση την
επόμενη εργάσιμη ημέρα για
φορητό υπολογιστή

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP,
εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U4414E
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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. Για τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες
απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com.
2 Η μονάδα AMD PRO A12 APU διατίθεται ως προαιρετική επιλογή. 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 AMD δεν μετράει την ταχύτητα του
ρολογιού.
3 Διατίθεται σε προϊόντα HP EliteBook με AMD APU 7ης γενιάς.
4 Το HP Touchpoint Manager πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά 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.
5 Το λογισμικό διαχείρισης τρίτων κατασκευαστών πωλείται ξεχωριστά. Πιστοποίηση Dash και δυνατότητες διαχείρισης εταιρικού επιπέδου για να εργάζεστε με τα MS SCCM και LANDesk.
6 Φορτίζει την μπαταρία έως και 90% μέσα σε 90 λεπτά, όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο ή σε κατάσταση αναμονής. Απαιτείται τροφοδοτικό με ελάχιστη χωρητικότητα 65 watt. Μόλις η φόρτιση φτάσει το 50%, η ταχύτητα φόρτισης επανέρχεται στο
κανονικό επίπεδο. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει κατά +/-10% λόγω των ανοχών του συστήματος.
7 Η εφαρμογή HP WorkWise για smartphone θα είναι σύντομα διαθέσιμη για δωρεάν λήψη στο App Store και το Google Play.

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. Για τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες
απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com.
3 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.
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 AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
5 Η ταχύτητα επεξεργαστή αναφέρεται στη λειτουργία μέγιστης απόδοσης. Σε λειτουργία βελτιστοποίησης της μπαταρίας, οι επεξεργαστές λειτουργούν σε χαμηλότερες ταχύτητες.
6 Βελτιωμένη απόδοση του συστήματος όταν προστίθεται μνήμη σε ζεύγη (δύο καναλιών). Λόγω της μη τυπικής φύσεως ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστάται η χρήση μονάδας μνήμης της HP ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα.
Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με τη χαμηλότερη ταχύτητα μνήμης.
7 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB του δίσκου του συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
8 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
9 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet (δεν περιλαμβάνονται). Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
10 Ο όρος "10/100/1000" ή "Gigabit" Ethernet υποδηλώνει συμβατότητα με το πρότυπο 802.3ab της IEEE για Gigabit Ethernet, και δεν υπονοεί πραγματική ταχύτητα λειτουργίας 1 Gb/δευτ. Για μετάδοση υψηλής ταχύτητας απαιτείται σύνδεση σε διακομιστή
Gigabit Ethernet και υποδομή δικτύου.
11 Δεν περιλαμβάνονται καλώδια.
12 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
13 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
14 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
15 Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
16 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
17 Για το πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού στο HP ePrint (για υποστηριζόμενους εκτυπωτές, έγγραφα και τύπους εικόνας και για άλλες λεπτομέρειες
σχετικά με το HP ePrint, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.hp.com/go/eprintcenter).
18 Το Skype δεν διατίθεται στην Κίνα.
19 Μη προεγκατεστημένο, σύντομα διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement
20 Απαιτείται εγγραφή στο LANDESK Management.
21 Το HP BIOSphere διατίθεται μόνο με τους επαγγελματικούς υπολογιστές με HP BIOS.
22 Το Secure Erase αφορά τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88 του NIST (National Institute of Standards and Technology).
23 Ο παράγοντας Absolute παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένος και ενεργοποιείται όταν οι πελάτες αγοράσουν και ενεργοποιήσουν τη συνδρομή. Παρέχονται συνδρομές για πολλά 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 ορισμένοι περιορισμοί. Για 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 διακριτικά RSA SecurID από την Absolute Software.
24 Απαιτείται ενεργοποίηση και σύνδεση στο Internet για τις ενημερώσεις.
26 Το HP Sure Start με τεχνολογία ανίχνευσης εισβολών διατίθεται σε προϊόντα HP EliteBook που διαθέτουν επεξεργαστές AMD® 7ης γενιάς.
27 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: ανατρέξτε στην τοποθεσία www.bapco.com.
28 Η εφαρμογή HP Workwise για smartphone θα είναι σύντομα διαθέσιμη για δωρεάν λήψη στο App Store και το Google Play.
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