Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής HP 290 G1 Microtower

Φέρτε εις πέρας τις καθημερινές σας
εργασίες οικονομικά, με τον HP 290
MT. Αποκτήστε την υπολογιστική ισχύ
που χρειάζεστε με χαμηλό συνολικό
κόστος ιδιοκτησίας – αυτό θα πει
έξυπνη επένδυση.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
● Windows 10 Pro1
● Σκληρός δίσκος 1 TB

2

Αξιοπιστία
● Ο HP 290 MT παρέχει ισχυρή απόδοση υπολογιστή και τις λειτουργίες που χρειάζεστε για να φέρνετε εις πέρας τις καθημερινές
εργασίες σας.
Σχεδίαση
● Εξοικονομήστε χώρο με τον HP 290 MT, ο οποίος είναι μικρότερος κατά 27% από τους υπολογιστές της προηγούμενης γενιάς,
διαθέτει κομψή σχεδίαση και προσφέρει ευκολία στην εγκατάσταση και χρήση.
Απόδοση
● Φέρτε εις πέρας καθημερινές εργασίες με ισχυρή απόδοση από έναν επεξεργαστή Intel® Core™ i3/i5/i7 7ης γενιάς3, μνήμη
DDR4 και υποδοχές PCIe x1 και PCIe x16 για μελλοντική επέκταση.
Ασφάλεια
● Προστατεύστε την επένδυσή σας και τα δεδομένα σας με το υλικολογισμικό TPM και την υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας.
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.
● Συνδέστε περιφερειακές συσκευές χρησιμοποιώντας τις οκτώ θύρες USB του HP 290 MT: δύο μπροστινές θύρες USB 3.0 και έξι
πίσω θύρες USB 2.0. Υποστηρίζονται δύο ανεξάρτητες οθόνες με συνδεσιμότητα VGA και HDMI.
● Το HP Touchpoint Manager παρέχει στους πελάτες απλά και εύχρηστα εργαλεία και υπηρεσίες από μία ενιαία λύση cloud για τη
διαχείριση δεδομένων, ασφάλειας και μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων συσκευών5.
● Λάβετε τις ενημερώσεις που χρειάζεστε και αφιερώστε λιγότερο χρόνο στη διαχείρισή τους με τον HP Support Assistant.
● Με την καθαρή, επαγγελματική εικόνα λογισμικού του HP 290 MT θα είστε παραγωγικοί σε χρόνο μηδέν!
● Αξιοποιήστε καλύτερα τον χώρο εργασίας σας. Το HP ePrint κάνει την ασύρματη εκτύπωση απλή, χωρίς ανάγκη για
προγράμματα οδήγησης.6
● 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 συστήματα7.
● Μεγιστοποιήστε τις ταμειακές σας ροές με τη χρήση κορυφαίου εξοπλισμού και υπηρεσιών, μέσω μιας μηνιαίας συνδρομής που
σας επιτρέπει να αντικαθιστάτε τον υπολογιστή σας με νέο κάθε τρία χρόνια8.
● 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.
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Υπολογιστής HP 290 G1 Microtower
Πίνακας προδιαγραφών

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Μορφή

Microtower

Διαθέσιμο λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 Pro 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home 641
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 10 Pro)2,3
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™ i3-7100 με γραφικά Intel HD 630 (3,9 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™ i5-6500 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); Intel®
Celeron® G3930 με γραφικά Intel® HD 610 (2,9 GHz, μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες); Intel® Pentium® G4560 με γραφικά Intel HD 610 (3,5 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)

Chipset

Intel® H110

Μέγιστη μνήμη

Έως 16 GB DDR4-2.400 SDRAM 6
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.400 MT/s. Οι μονάδες μνήμης υποστηρίζουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 2.400 MT/s; Η πραγματική
ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων καθορίζεται από τον διαμορφωμένο επεξεργαστή του συστήματος. Δείτε τις προδιαγραφές του επεξεργαστή για την υποστηριζόμενη ταχύτητα
μεταφοράς δεδομένων της μνήμης.

Υποδοχές μνήμης

2 DIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

500 GB Έως 1 TB 3,5" SATA HDD (7.200 rpm)7
128 GB Έως 256 GB 2,5" SATA SSD7

Πρόσθετο μέσο αποθήκευσης Συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων 6 σε 1 HP (προαιρετικά)
Οπτική αποθήκευση

Λεπτή μονάδα DVD-ROM HP 9,5 mm; λεπτή μονάδα εγγραφής DVD HP 9,5 mm8

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD
Ξεχωριστά: NVIDIA® GeForce® GT 730 (2 GB)11

Ήχος

Κωδικοποιητής Conexant CX20632 με υποδοχή ήχου γενικής χρήσης και μπροστινές θύρες εσωτερικού ηχείου και ακουστικών 2W (3,5 mm), με δυνατότητα multi-streaming

Επικοινωνίες

LAN: Ενσωματωμένος ελεγκτής Gigabit Ethernet 10/100/1000Μ; ελεγκτής Realtek RTL8111HSH-CG GbE Ethernet9
WLAN: Κάρτα ασύρματου δικτύου Intel® 3168 802.11ac (2x2) με Bluetooth®, M.2, μη-vPro™ (προαιρετικά)10

Υποδοχές επέκτασης

1 PCIe (x1); 1 PCIe (x16); 1 M.2, 1 PCI 2.119,20

Θύρες και υποδοχές

Μπροστά: 1 υποδοχή μικροφώνου/ακουστικών; 2 USB 3.0, 1 συσκευής ανάγνωσης καρτών SD (προαιρετικά); 1 λεπτή θέση 5,25" για μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)
Πίσω: 1 HDMI; 1 υποδοχή τροφοδοσίας; 1 RJ-45, 1 VGA; 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας; 1 υποδοχή εισόδου ήχου; 1 υποδοχή εξόδου ήχου; 1 υποδοχή
κλειδαριάς; 1 σειριακή; 2 PS/221,22

Εσωτερικές θέσεις μονάδων

1 για σκληρό δίσκο 3,5"

Εξωτερικές θέσεις μονάδων

1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών SD (προαιρετικά); 1 για σκληρό δίσκο 3,5"; 1 για λεπτή μονάδα οπτικού δίσκου 9,5 mm

Συσκευή εισόδου

Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB Universal12
Ποντίκι USB ΗΡ12

Διαθέσιμο λογισμικό

HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; HP JumpStart; HP ePrint + JetAdvantage13,14

Διαχείριση ασφάλειας

Security Essentials (Windows 7); Defender (Windows 10)16

Χαρακτηριστικά διαχείρισης

Discover HP Touchpoint Manager15

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 180 W

Διαστάσεις

17 x 27,4 x 33,8 cm
(Οι διαστάσεις αντιστοιχούν σε ΠxBxY, με το προϊόν σε κατακόρυφο προσανατολισμό)

Βάρος

5,45 kg
(Διαμόρφωση με 1 μονάδα σκληρού δίσκου και 1 μονάδα οπτικού δίσκου. Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Silver18
ενέργειας
Εγγύηση

Η περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (1-1-1) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 1 έτους για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια επισκευή. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Μονάδα εγγραφής DVD HP
G3 8/6/4 SFF G4 400 SFF/MT
9,5 mm

Προσθέστε μια οικονομική μονάδα εγγραφής οπτικών δίσκων στον υπολογιστή HP Desktop1, επιλέγοντας τη μονάδα
οπτικού δίσκου HP G3 9,5 mm, η οποία συνδέεται μέσω SATA και υποστηρίζει εγγραφή δεδομένων έως 8,5 GB ή
τεσσάρων ωρών βίντεο ποιότητας DVD σε όλους τους τύπους DVD.

Σκληρός δίσκος HP 1TB
7200rpm SATA (NCQ/Smart
IV) 6Gbp/s

Μεγιστοποιήστε την απόδοση των επαγγελματικών υπολογιστών HP και καλύψτε τις ανάγκες σας για αποθηκευτικό
χώρο με μονάδες υψηλής χωρητικότητας. Οι μονάδες σκληρού δίσκου Serial ATA (NCQ και Smart IV) 6,0 Gb/s διατίθενται
στα παρακάτω μοντέλα: 3.5” 7,2 K – 1TB, 500 GB** και 3,5" 10 K - 250 GB** και 500 GB**.

Πληκτρολόγιο USB HP για
PC

Το νέο γκρι πληκτρολόγιο USB HP διαθέτει εντυπωσιακά ανθεκτική σχεδίαση που έχει δημιουργηθεί για άνεση στη
χρήση κατά τις καθημερινές σας επαγγελματικές εργασίες.

Οπτικό ποντίκι κύλισης USB
HP

Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία οπτικής ιχνηλάτησης, το οπτικό ποντίκι κύλισης USB HP καταγράφει
ακριβή κίνηση σε ποικιλία επιφανειών χωρίς τη χρήση mousepad.

HP 16 GB DDR4-2400 DIMM

Ενισχύστε τις δυνατότητες του επαγγελματικού επιτραπέζιου υπολογιστή σας HP και βελτιώστε την απόδοση του
συστήματος και την απόκριση των εφαρμογών χάρη στη μνήμη DDR4 χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής ταχύτητας
από την HP.

Αριθμός προϊόντος: 1CA53AA

Αριθμός προϊόντος: QK555AA

Αριθμός προϊόντος: QY776AA

Αριθμός προϊόντος: QY777AA

Αριθμός προϊόντος: Z9H57AA

Επιτόπια υποστήριξη ΗΡ
μόνο για το υλικό με
απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 3 έτη

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη εξοπλισμού 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: U6578E
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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 Για τους σκληρούς δίσκους, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 36 GB του δίσκου συστήματος (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
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.
5 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.
6 Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των κατάλληλων εκτυπωτών, υποστηριζόμενα έγγραφα, τύπους εικόνων και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint,
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hpconnected.com). Ενδέχεται να απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης. Ενδέχεται να απαιτούνται ξεχωριστά προγράμματα δεδομένων ή να ισχύουν χρεώσεις χρήσης. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης
ενδέχεται να διαφέρουν. Ορισμένοι εκτυπωτές HP LaserJet ενδέχεται να απαιτούν αναβάθμιση υλικολογισμικού.
7 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.
8 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. Ενδέχεται να ισχύουν και άλλοι περιορισμοί. Η HPFSC διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης του
προγράμματος ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.
9 Η εφαρμογή HP WorkWise για smartphone θα είναι σύντομα διαθέσιμη για δωρεάν λήψη από το App Store και το Google Play.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν διατίθενται 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 είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Δείτε:
http://www.windows.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 Διατίθεται μόνο με επεξεργαστές AMD 6ης γενιάς (Carrizo DDR4) και επεξεργαστές Intel (Skylake).
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 Για πλήρως διαθέσιμη μνήμη 4 GB ή μεγαλύτερη, απαιτείται λειτουργικό σύστημα 64 bit. Στα Windows 32 bit η ποσότητα της αξιοποιήσιμης μνήμης εξαρτάται από τη διαμόρφωση. Μνήμες άνω των 3 GB μπορεί να μην είναι πλήρως διαθέσιμες λόγω των
απαιτήσεων σε πόρους συστήματος.
7 Για μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δισ. byte, 1 ΤΒ = 1 τρισ. byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB του δίσκου του συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
8 Οι μονάδες οπτικού δίσκου διατίθενται ως προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό. Η αναπαραγωγή υλικού με πνευματικά δικαιώματα απαγορεύεται ρητά. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης
διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και μονάδες DVD-ROM. Δεν υποστηρίζεται DVD-RAM.
9 Υποστηρίζει Wake-on-LAN (WOL).
10 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που δεν περιλαμβάνονται. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
11 Προαιρετικό χαρακτηριστικό. Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες χώρες.
12 Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι είναι προαιρετικές ή πρόσθετες επιλογές.
13 HP ePrint + JetAdvantage: Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού στο HP ePrint (για τη λίστα των κατάλληλων εκτυπωτών, τους υποστηριζόμενους τύπους εγγράφων και εικόνων και
άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter). Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν.
14 HP Velocity: Μόνο σε επιλεγμένες πλατφόρμες.
15 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 διαθεσιμότητας: www.hp.com/touchpoint.
16 Security Essentials: Απαιτείται ενεργοποίηση και σύνδεση στο Internet για τις ενημερώσεις.
18 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για την κατάσταση πιστοποίησης ανά χώρα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα προαιρετικού
εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας στην τοποθεσία www.hp.com/go/options
19 1 PCI 2.1 (προαιρετικά, μόνο σε επιλεγμένες χώρες).
20 1 M.2 για WLAN.
21 1 σειριακή (προαιρετικά, μόνο σε επιλεγμένες χώρες).
22 2 PS/2 (προαιρετικά, μόνο σε επιλεγμένες χώρες).

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