Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP EliteOne 800 G3 All-in-One με
οθόνη αφής 60,4 cm (23,8")
Εντυπωσιακή σχεδίαση και ισχυρά χαρακτηριστικά όλα σε ένα
Καθώς πρόκειται για τον πρώτο
επαγγελματικό AIO της HP με
προαιρετική αντιθαμβωτική οθόνη
αφής, ο εξαιρετικά
επανασχεδιασμένος HP EliteOne AiO
προσφέρει κορυφαία εμπειρία
τελικού χρήστη με κομψή λεπτή
σχεδίαση, ισχυρούς επεξεργαστές,
ασφάλεια πολλών επιπέδων και
ελκυστικές δυνατότητες συνεργασίας.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
Εντυπωσιακός από οποιαδήποτε γωνία
● Οι πρώτες εντυπώσεις είναι σημαντικές; Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτόν τον δυναμικά σχεδιασμένο AiO για να δώσετε την
καλύτερη εντύπωση. Εργαστείτε με στυλ στον κομψό HP EliteOne 800 AiO με το λεπτό προφίλ, τα περιθώρια του micro-bezel
και τη μοναδική διαχείριση των καλωδίων.
Ισχυρή ασφάλεια και ευέλικτη διαχείριση
● Απολαύστε ισχυρή προστασία και απλοποιημένη διαχείριση με τους πλέον ασφαλείς και διαχειρίσιμους υπολογιστές της HP. Το
HP Sure Start Gen33 σάς προστατεύει από επιθέσεις κατά του BIOS ενώ με το HP Manageability Integration Kit4 μπορείτε να
διαχειρίζεστε εύκολα τις συσκευές σας μέσω του Microsoft System Center Configuration Manager.
Προτεραιότητα στην απόδοση
● Οι χρήστες υψηλής απόδοσης θα απολαύσουν τον ισχυρό συνδυασμό επεξεργαστών Intel® Core™ 7ης γενιάς5, προαιρετικής
μνήμης Intel® Optane™6, μονάδων στερεάς κατάστασης6 και γραφικών Intel® HD ή προαιρετικών ξεχωριστών γραφικών AMD
Radeon™6.
Απολαύστε ευκρινή εικόνα και καθαρό ήχο
● Δώστε στην online συνεργασία την ευκρίνεια και την καθαρότητα μιας προσωπικής συνάντησης. Επιλέξτε μια προαιρετική
οθόνη αφής FHD 60,4 cm (23.8")6 με ήχο από την Bang & Olufsen, λογισμικό HP Noise Cancellation, HP Audio Boost και
προαιρετικές κάμερες web HD μπροστά και πίσω6.
● Ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της καθημερινότητας με τα Windows 10 Pro1 και τον πανίσχυρο HP EliteOne 800 AiO με
ενσωματωμένες λειτουργίες ασφάλειας, συνεργασίας και συνδεσιμότητας.
● Ξεκινήστε με αυθεντικό HP BIOS κάθε φορά. Το HP Sure Start Gen33 παρακολουθεί το BIOS της μνήμης, ανακτά την πλατφόρμα
χωρίς παρεμβάσεις από τον χρήστη ή τον διαχειριστή, επαναφέρει το BIOS σε μια προσαρμοσμένη κατάσταση και είναι έτοιμο
για εταιρική κεντρική διαχείριση.
● Διατηρήστε τα δεδομένα σας προστατευμένα από πρόσβαση, κλοπή, επιθέσεις και μη εξουσιοδοτημένους χρήστες με το HP
Client Security Suite Gen37.
● Απολαύστε την πρακτικότητα που σας προσφέρει η συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων ή χρησιμοποιήστε την προαιρετική
κάμερα υπέρυθρων6 για να χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας ως κωδικό πρόσβασης.
● Το HP Manageability Integration Kit4 συμβάλλει στην επιτάχυνση της δημιουργίας εικόνων και τη διαχείριση του υλικού, του
BIOS και της ασφάλειας μέσω του Microsoft System Center Configuration Manager.
● Το HP WorkWise9 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 PC της HP.
● Βελτιώστε σημαντικά τα δεδομένα και τις ταχύτητες μεταφοράς επικοινωνίας μέσω κλήσεων και βιντεοκλήσεων μέσω
απαιτητικών δικτύων LAN και Wi-Fi.
● Μείνετε ήσυχοι με έναν ανθεκτικό υπολογιστή, σχεδιασμένο να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις της διαδικασίας
ολοκληρωμένης δοκιμής ΗΡ και της δοκιμής MIL-STD 810G10.
● 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.
● Επωφεληθείτε από την υποστήριξη Elite της HP11, την περιορισμένη εγγύηση τριών ετών και την υποστήριξη Global Series που
εξασφαλίζει σταθερές και συνεπείς εικόνες με μεταβάσεις της διαχείρισης κύκλου ζωής για επαγγελματίες και εταιρικούς
πελάτες.
● Απλοποιήστε την τεχνική υποστήριξη με την εξυπηρέτηση HP Care. Βασιστείτε σε προσιτή εξειδίκευση που είναι διαθέσιμη 24
ώρες το 24ωρο και καλύπτει πολλές μάρκες, συσκευές και λειτουργικά συστήματα12.
● Μεγιστοποιήστε τις ταμειακές σας ροές με μια μηνιαία συνδρομή που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε κορυφαίο εξοπλισμό και
υπηρεσίες, και να αντικαθιστάτε τον υπολογιστή σας με νέο κάθε τρία χρόνια13.
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Μορφή

All-in-one

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

Διαθέσιμοι επεξεργαστές4

Intel® Core™ i7-7700 με γραφικά Intel HD 630 (3,6 GHz, έως 4,2 GHz με τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες); Intel® Core™ i5-7500 με γραφικά Intel HD 630
(3,4 GHz, έως 3,8 GHz με τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες); Intel® Core™ i5-7600 με γραφικά Intel HD 630 (3,5 GHz, έως 4,1 GHz με τεχνολογία Intel
Turbo Boost, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες); Intel® Core™ i3-7100T με γραφικά Intel HD 630 (3,9 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες); Intel® Core™ i3-7300 με γραφικά Intel HD 630
(4 GHz, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες); Intel® Pentium® G4560 με γραφικά Intel HD 610 (3,5 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες); Intel® Pentium® G4600 με γραφικά Intel HD 630
(3,6 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες); Intel® Core™ i7-6700 με γραφικά Intel HD 530 (3,4 GHz, έως 4,0 GHz με τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες); Intel®
Core™ i5-6600 με γραφικά Intel HD 530 (3,3 GHz, έως 3,9 GHz με τεχνολογία Intel Turbo Boost, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες); Intel® Core™ i5-6500 με γραφικά Intel HD 530 (3,2
GHz, έως 3,6 GHz με 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)

Chipset

Intel® Q270

Μέγιστη μνήμη

Έως 32 GB DDR4-2400 SDRAM 6
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.400 MT/s

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

500 GB Έως 1 TB 2,5'' SATA (7.200 rpm)7
500 GB Έως 1 TB SATA SSHD (5400 rpm)7
256 GB Έως 512 GB SED SATA7
128 GB Έως 1 TB HP Turbo Drive G2 TLC SSD (PCIe)7
Έως 256 GB SSD SATA7

Οπτική αποθήκευση

Λεπτή μονάδα DVD-ROM; Λεπτή μονάδα DVD-Writer

Οθόνη

Ευρεία, αντιθαμβωτική, χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων FHD IPS 60,45 cm (23,8") με οπισθοφωτισμό WLED (1.920 x 1.080). Ο προσανατολισμός έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί
κατακόρυφα ή οριζόντια.

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD 530, γραφικά Intel® HD 630, γραφικά Intel® HD 61010,11,12
Ξεχωριστά: AMD Radeon™ RX 460 GFX (2 GB)
(Διατίθενται μοντέλα με ενσωματωμένα ή αποκλειστικά γραφικά εκτός από την Αμερική (διατίθεται μόνο μοντέλο ξεχωριστών γραφικών).)

Ήχος

Ενσωματωμένη κάρτα Realtek ALC221 με σύνθετη υποδοχή μικροφώνου/ακουστικών, πίσω θύρες εισόδου και εξόδου (3,5 mm), εσωτερικό ηχείο.

Επικοινωνίες

LAN: Σύνδεση δικτύου Intel® I219LM Gigabit LOM
WLAN: Intel® 8265 802.11ac (2 x 2) ασύρματης λειτουργίας με σύνθετη κάρτα Bluetooth® M.2 vPro™; Intel® 8265 802.11ac (2 x 2) ασύρματης λειτουργίας με σύνθετη κάρτα
Bluetooth® M.2 μη-vPro™; Intel® 7265 802.11ac (2 x 2) ασύρματης λειτουργίας με σύνθετη κάρτα Bluetooth® M.2 μη-vPro™9

Υποδοχές επέκτασης

1 εσωτερική υποδοχή M.2 για προαιρετική κάρτα ασύρματου δικτύου; 2 εσωτερικές υποδοχές M.2 για προαιρετική μονάδα Turbo G2 SSD

Θύρες και υποδοχές

Μπροστά: Ηχεία (προαιρετικά); 2 ψηφιακά μικρόφωνα
Πίσω: 1 DisplayPort™ διπλής προβολής; 1 HDMI; 4 USB 3.1 Type-A; 1 υποδοχή τροφοδοσίας; 1 RJ-45, 1 έξοδος ήχου; 1 είσοδος ήχου; 1 υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας8
Αριστερή πλευρά: 1 υποδοχή ακουστικών; 1 υποδοχή ήχου γενικής χρήσης με υποστήριξη ακουστικών CTIA; 1 μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετική)
Δεξιά πλευρά: 1 υποδοχή ακουστικών
Κάτω πλευρά: 2 USB 3.1 Type-A; 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών SD 4 (προαιρετικά); 1 USB 3.1 Type-C™

Εσωτερικές θέσεις μονάδων

Μία 6,35 cm (2,5")

Εξωτερικές θέσεις μονάδων

Μία λεπτή μονάδα 9,5"

Συσκευή εισόδου

Πληκτρολόγιο HP Conferencing; Πληκτρολόγιο USB Smart Card (CCID) HP; Λεπτό πληκτρολόγιο USB Business HP; Γκρι λεπτό πληκτρολόγιο PS/2 HP Business; Ασύρματο λεπτό
πληκτρολόγιο και ποντίκι HP Business13
Ποντίκι laser USB 1.000 dpi HP; Γκρι ποντίκι V2 HP; Οπτικό ποντίκι USB HP; Πλενόμενο ποντίκι USB HP; Ενισχυμένο ποντίκι USB HP13

Webcam

Δύο προαιρετικά μικρόφωνα και προαιρετική ενσωματωμένη κάμερα web 2 MP και αισθητήρας IR (μπροστά) και κάμερα web 2 MP (πίσω), μέγιστη ανάλυση 1.920 x 1.080. Δύο
προαιρετικά μικρόφωνα και προαιρετική ενσωματωμένη κάμερα web 2 MP, μέγιστη ανάλυση 1.920 x 1.080; ενσωματωμένη κάμερα web (προαιρετική)

Διαθέσιμο λογισμικό

Οι επαγγελματικοί υπολογιστές της HP διατίθενται με προεγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού, όπως: HP BIOSphere με Sure Start, CyberLink Power Media Player, εγγενή
υποστήριξη Miracast, πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint, HP Support Assistant, πιστοποίηση Skype for Business. Για την πλήρη λίστα του προεγκατεστημένου λογισμικού, ανατρέξτε
στις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος14,15,16

Διαχείριση ασφάλειας

Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας Trusted Platform Module TPM 2.0 (SLB9670 - Πιστοποίηση Common Criteria EAL4+); Απενεργοποίηση θυρών SATA 0.1 (μέσω BIOS); Κλείδωμα
μονάδας; Διαμορφώσεις RAID; Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακών και USB θυρών (μέσω BIOS); Κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS); Κωδικός ρύθμισης (μέσω BIOS); Αισθητήρας
καλύμματος; Υποστήριξη λουκέτων περιβλήματος και συσκευών κλειδώματος με καλώδιο; Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων

Χαρακτηριστικά διαχείρισης

Intel® vPro™ βασική έκδοση (Core i5 και Core i7)

Τροφοδοσία Ισχύος

180 W, με απόδοση 87%, ενεργό PFC (εξωτερικό)

Διαστάσεις

53,96 x 5,38 x 34,18 cm

Βάρος

6,03 kg

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®17
ενέργειας
Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών που περιλαμβάνει 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 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)
Λεπτό ασύρματο
πληκτρολόγιο HP Business

Απολαύστε εύκολη εισαγωγή δεδομένων και ασύρματη συνδεσιμότητα με το ασύρματο λεπτό πληκτρολόγιο ΗΡ
Business, που είναι σχεδιασμένο να συμπληρώνει τους επαγγελματικούς υπολογιστές HP κατηγορίας 2015.

Μονάδα HP Turbo G2 SSD M.2 256 GB

Μειώστε το χρόνο εκκίνησης, υπολογισμού και απόκρισης των γραφικών και φέρτε την επανάσταση στον τρόπο με τον
οποίο χειρίζεται τα μεγάλα αρχεία ο επαγγελματικός επιτραπέζιος υπολογιστής σας HP, με τη μονάδα HP Turbo G2 SSD
M.2 256 GB – μια εξαιρετικά προσιτή και πρωτοποριακή λύση αποθήκευσης.

Αριθμός προϊόντος: N3R88AA

Αριθμός προϊόντος: T4E65AA

Επιτόπια υποστήριξη ΗΡ
μόνο για το υλικό με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Με την απομακρυσμένη υποστήριξη υψηλής ποιότητας ή την πρακτική επιτόπια υποστήριξη 24x7, επωφελείστε από
βοήθεια όταν τη χρειάζεστε για να επιστρέφετε γρήγορα στην εργασία σας.

Αριθμός προϊόντος: U7899E
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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 Από τους πιο ασφαλείς με βάση τις μοναδικές και περιεκτικές δυνατότητες ασφαλείας της HP χωρίς πρόσθετο κόστος από προμηθευτές με ετήσιες πωλήσεις >1 εκατομμύριο την 1η Δεκεμβρίου 2016 σε υπολογιστές HP Elite με επεξεργαστές Intel® Core™ 7ης
γενιάς, ενσωματωμένα γραφικά Intel® και Intel® WLAN. Ο λεπτότερος σε σύγκριση με ανταγωνιστές με >1 εκατομμύριο μετατρέψιμες, μη αποσπώμενες μονάδες ετησίως, με λειτουργικό σύστημα Windows Pro και επεξεργαστή Intel® vPro™ 6ης ή 7ης γενιάς,
από την 1η Δεκεμβρίου 2016.
3 Διατίθεται σε προϊόντα HP EliteDesk με επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς.
6 Το HP Manageability Integration Kit προγραμματίζεται να είναι διαθέσιμο για λήψη το πρώτο τρίμηνο του 2017 από τη διεύθυνση http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
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 σας. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
6 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
7 Η σουίτα HP Client Security 3ης γενιάς απαιτεί Windows και επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς.
8 Το HP Multi Factor Authenticate απαιτεί επεξεργαστή Intel® Core™ 7ης γενιάς, ενσωματωμένα γραφικά Intel® και Intel® WLAN.
9 Η εφαρμογή HP WorkWise για smartphone θα είναι σύντομα διαθέσιμη για δωρεάν λήψη από το App Store και το Google Play.
10 Οι δοκιμές MIL-STD εκκρεμούν και δεν αποσκοπούν να υποδείξουν καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των Η.Π.Α. ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν
εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμών.
11 Η υποστήριξη Elite διατίθεται μόνο στις ΗΠΑ και τον Καναδά, στα Αγγλικά.
12 Οι υπηρεσίες HP Care είναι προαιρετικές. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί.
Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από εκείνους 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.
13 Οι υπηρεσίες χρηματοδότησης και επισκευής που διατίθενται μέσω της Hewlett-Packard Financial Services Company και των θυγατρικών της (συλλογικά HPFSC) σε ορισμένες χώρες/περιοχές υπόκεινται σε πιστωτική έγκριση και εκτέλεση της τυπικής
τεκμηρίωσης της HPFSC. Οι συνδρομές χρήσης διατίθενται για περιόδους 24 ή 36 μηνών. Οι χρεώσεις και οι όροι βασίζονται στην πιστωτική αξιολόγηση του πελάτη, στους τύπους προσφορών, στις υπηρεσίες ή/και στον τύπο και τις επιλογές εξοπλισμού.
Μπορεί να μην πληρούν τις προϋποθέσεις όλοι οι πελάτες. Μπορεί να μην είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες ή οι προσφορές σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλοι περιορισμοί. Η HPFSC διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης του
προγράμματος ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί 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 είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις, μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com/.
2 Ορισμένες συσκευές ακαδημαϊκής χρήσης θα ενημερωθούν αυτόματα στα Windows 10 Pro Education με την επετειακή ενημέρωση των Windows 10. Τα χαρακτηριστικά διαφέρουν; Για πληροφορίες χαρακτηριστικών των Windows 10 Pro Education,
ανατρέξτε στο https://aka.ms/ProEducation.
3 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Pro 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 Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
5 Σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης της Microsoft, η HP δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows® 8 ή Windows 7 σε προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί με επεξεργαστές Intel® και AMD 7ης γενιάς και πιο πρόσφατους, ούτε παρέχει προγράμματα
οδήγησης για Windows® 8 ή Windows 7 στη διεύθυνση http://www.support.hp.com
6 Λόγω της μη τυπικής φύσης 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 (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
8 Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετική επιλογή.
9 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 φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές 802.11ac
WLAN.
10 Γραφικά Intel® HD 530: Ενσωματωμένα σε επεξεργαστές Core™ i7/i5/i3 6ης γενιάς
11 Γραφικά Intel® HD 630: ενσωματωμένα σε επεξεργαστές Core™ i7/i5/i3 7ης γενιάς και Pentium® G4620, 4600, 4600T
12 Γραφικά Intel® HD 610: ενσωματωμένα σε Pentium® G4560, G4560T, Celeron™ G3950, G3930, G3930T
13 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
14 Το HP BIOSphere με Sure Start διατίθεται μόνο με τους επαγγελματικούς υπολογιστές με HP BIOS. Το HP BIOSphere 3ης γενιάς απαιτεί επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς.
15 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.
Χρησιμοποιήστε 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.
16 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: www.hp.com/go/eprintcenter). Απαιτείται προαιρετική μονάδα ευρυζωνικής σύνδεσης. Η χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών προϋποθέτει ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσιών. Για πληροφορίες κάλυψης και διαθεσιμότητας 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 μπορεί να διαφέρουν.
17 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.
18 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.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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