Φύλλο δεδομένων

Αποσπώμενος σταθμός εργασίας HP ZBook x2 G4
Απελευθερώστε την ισχύ του Adobe® Creative Cloud®
Σας παρουσιάζουμε το πιο ισχυρό
αποσπώμενο PC της HP. Με εντυπωσιακή
απόδοση και ευελιξία για να δώσετε
ώθηση στο έπακρο στις αγαπημένες σας
εφαρμογές Adobe®, κανένα PC δεν είναι
πιο κατάλληλο για να μετατρέψετε το
όραμά σας σε πραγματικότητα.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
Απίστευτη ισχύς για απεριόριστη δημιουργικότητα
● Εργαστείτε εύκολα με αρχεία υψηλής ανάλυσης και πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών όπως το Adobe®
Photoshop και το Illustrator. Δημιουργήστε χωρίς κόπο με επεξεργαστές quad-core Intel® Core™, διπλάσια μνήμη από
οποιοδήποτε άλλο αποσπώμενο PC της HP και κάρτες γραφικών 3D NVIDIA®.
Πολλές λειτουργίες. Απόλυτη ευελιξία
● Με την ευελιξία ενός αποσπώμενου πληκτρολογίου Bluetooth®, μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε σαν φορητό υπολογιστή ή σαν
tablet, ανάλογα με το πότε θα σας έρθει η έμπνευση. Επιπλέον, τα προσαρμόσιμα HP Quick Keys παρέχουν 18 συντομεύσεις
εξοικονόμησης χρόνου για τις αγαπημένες σας εφαρμογές Adobe®.
Δώστε αξία σε κάθε πάτημα
● Δημιουργήστε χωρίς διακοπές με μια γραφίδα που δεν χρειάζεται ποτέ φόρτιση. Ανταποκρίνεται άμεσα και στην πιο ελαφριά
κίνηση του χεριού σας με 4.096 επίπεδα ευαισθησίας πίεσης και δυνατότητες φυσικής κλίσης.
Χαρακτηριστικά
● Παραγωγικότητα σε όλες τις συνθήκες. Τα Windows 10 Pro για σταθμούς εργασίας και τα ισχυρά χαρακτηριστικά ασφάλειας,
συνεργασίας και συνδεσιμότητας από την HP σάς βοηθούν να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις της καθημερινότητας με τον HP
ZBook x2.1
● Απολαύστε την καθηλωτική εμπειρία του 1 δισεκατομμυρίου χρωμάτων σε μια εντυπωσιακή οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
4K. Εργαστείτε σε οποιονδήποτε φωτισμό με την αντιθαμβωτική οθόνη αφής, την πλέον προηγμένη οθόνη αποσπώμενου PC
της HP.2
● Εργαστείτε γρήγορα και άνετα έχοντας στη διάθεσή σας 18 συντομεύσεις, προσαρμοσμένες για όλες τις αγαπημένες σας
εφαρμογές Adobe®.
● Το πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους διαθέτει δυνατότητα Bluetooth® για να παραμένει ενεργό όταν αποσπάται, ώστε να έχετε
πρόσβαση σε συνδυασμούς πλήκτρων συντόμευσης όταν εργάζεστε σε εφαρμογές όπως το Adobe® Photoshop®.
● Απολαύστε τον συνδυασμό φορητότητας και απόδοσης σε ένα πλήρως επεξεργασμένο σώμα από αλουμίνιο και χυτό μαγνήσιο
με ελάχιστο βάρος 3,59 pound και πάχος 14,6 mm σε λειτουργία tablet.4
● Επαγγελματική απόδοση γραφικών που παρέχει σε πραγματικό χρόνο οπτικοποίηση γραφικών πολλών επιπέδων και
δημιουργικών εργασιών.
● Αποκτήστε διπλάσια χωρητικότητα μνήμης από οποιοδήποτε άλλο αποσπώμενο PC της HP. RAM 32 GB σε δύο κανάλια –
ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση στους πιο μεγάλους φόρτους εργασίας όπως είναι η σύνθετη διάταξη σε επίπεδα στο Adobe®
Photoshop.
● Η αποθήκευση της μονάδας HP Z Turbo είναι έως 6 φορές ταχύτερη από τη μονάδα στερεάς κατάστασης SATA και 21 φορές
ταχύτερη από την παραδοσιακή αποθήκευση σε σκληρό δίσκο. Εργαστείτε οπουδήποτε με σιγουριά, με τοπική αποθήκευση
PCIe έως 2 TB8.
● Ανταποκριθείτε στην ταχύτητα των ιδεών σας με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel® Core™ και έως 4,2 GHz ταχύτητα
turbo boost στη διάθεσή σας.
● Το ZBook x2 υποβάλλεται σε δεκάδες δοκιμές για πιστοποίηση και άριστη απόδοση με κορυφαίους προμηθευτές λογισμικού
του κλάδου όπως η Adobe® και η Autodesk.
● Έχει σχεδιαστεί για να πηγαίνει παντού και να ανταποκρίνεται στους πιο απαιτητικούς φόρτους εργασίας. Έχει σχεδιαστεί για
να αντέχει στις δοκιμές MIL-STD.
● Απολαύστε το σύστημα ενεργής ψύξης με δύο ανεμιστήρες που έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει τη θερμότητα από τις
κάρτες γραφικών NVIDIA® και τους επεξεργαστές Intel® quad-core™ μεγάλης ισχύος.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
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Αποσπώμενος σταθμός εργασίας HP ZBook x2 G4
Πίνακας προδιαγραφών

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Pro για σταθμούς εργασίας 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro.1
Windows 10 Pro για σταθμούς εργασίας1
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή

Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 7ης γενιάς (i7-7500U, i7-7600U); Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 8ης γενιάς (i7-8650U, i7-8550U); Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 8ης γενιάς2,3,25

Επεξεργαστές2,3,25

Intel® Core™ i7-7500U με γραφικά Intel® HD 620 (βασική συχνότητα 2,7 GHz, έως 3,5 GHz με τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες); Intel® Core™ i7-7600U με γραφικά Intel® HD 620 (βασική
συχνότητα 2,8 GHz, έως 3,9 GHz με τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 4 MB, 2 πυρήνες); Intel® Core™ i5-8250U με γραφικά Intel® UHD 620 (βασική συχνότητα 1,6 GHz, έως 3,4 GHz με τεχνολογία Intel® Turbo
Boost, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες); Intel® Core™ i7-8550U με γραφικά Intel® UHD 620 (βασική συχνότητα 1,8 GHz, έως 4 GHz με τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες); Intel® Core™ i7-8650U με
γραφικά Intel® UHD 620 (συχνότητα βάσης 1,9 GHz, έως 4,2 GHz με τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB, 4 πυρήνες)

Μέγιστη μνήμη

Έως 32 GB DDR4-2133 non-ECC SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.133 MT/s.

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα
αποθήκευσης

Έως 128 GB M.2 SATA SSD4
Έως 512 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ M.2 SED4
256 GB Έως 2 TB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ M.24
256 GB Έως 512 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ HP Z Turbo4

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη IPS 4K 35,56 cm (14 ιντσών) (3.840 x 2.160); Αντιθαμβωτική οθόνη αφής 4K HP DreamColor 14" 35,56 cm (14 ιντσών) (3.840 x 2.160)

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® UHD 620; Γραφικά Intel® HD 6206
Ξεχωριστά: NVIDIA® Quadro® M620 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB)

Υποδοχές επέκτασης

1 συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών; 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων SD
Η τεχνολογία SD υποστηρίζει ψηφιακές λειτουργίες ασφάλειας επόμενης γενιάς, ενώ είναι συμβατή και με τις προηγούμενες εκδόσεις SDHC, SDXC

Θύρες και υποδοχές

Αριστερή πλευρά: 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου
Δεξιά πλευρά: 1 υποδοχή τροφοδοσίας; 1 HDMI 1.4; 1 USB 3.0 (φόρτισης); 2 USB 3.1 Type-C™ Thunderbolt™ 3 (DisplayPort™ 1.2)

Επικοινωνίες

WLAN: Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.25
:

Φωτογραφική μηχανή

Κάμερα web HP 720p (μπροστινή); Κάμερα web HD 720p με με υπέρυθρες (μπροστινή); 8 MP (πανοραμική κάμερα)7,8

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 90 W; Εξωτερικό τροφοδοτικό AC 65 W15

Συσκευή εισόδου

Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο με έλεγχο των πλήκτρων λειτουργίας
Εξαιρετικά μεγάλο clickpad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων, κινήσεις, δύο κουμπιά; Clickpad με αισθητήρα εικόνας, κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο
κατευθύνσεων, κινήσεις, δύο κουμπιά; Γραφίδα HP ZBook x2

Ασφάλεια

Absolute Persistence Module; DriveLock και Automatic DriveLock; HP Spare Key; RAID (διατίθεται ως διαμορφώσιμη επιλογή); Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σειριακών, παράλληλων και USB θυρών (μέσω BIOS); Κωδικός
ρύθμισης (μέσω BIOS); Κωδικός εκκίνησης (μέσω BIOS); HP Client Security Suite Gen 3; HP Security Manager; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Device Access Manager;
Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας Trusted Platform Module TPM 2.0; Υποστήριξη λουκέτων περιβλήματος και συσκευών κλειδώματος με καλώδιο; Ενσωματωμένος αισθητήρας καλύμματος11,12,13,14,19,24

Λογισμικό

Οι φορητοί σταθμοί εργασίας HP παρέχονται με διάφορες εφαρμογές λογισμικού, όπως: HP Performance Advisor, HP Remote Graphics Software, HP Client Security, HP Drive Encryption (FIPS 140-2), Security Essentials,
Defender, HP ePrint Driver, HP PageLift. Για την πλήρη λίστα του προεγκατεστημένου λογισμικού, ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές του προϊόντος.9,10,18

Διαστάσεις

36,45 x 22,7 x 2,03 cm (λειτουργία φορητού υπολογιστή); 36,45 x 22,7 x 1,46 cm (λειτουργία tablet); 37,08 x 25,1 x 1,86 cm

Βάρος

Ξεκινά από 2,17 kg (λειτουργία φορητού υπολογιστή); Ξεκινά από 1,65 kg (λειτουργία tablet)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®16

Πιστοποίηση περιβάλλοντος

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο17

Εγγύηση

Διατίθενται επιλογές περιορισμένης εγγύησης 3 ετών (3-3-0) ή 1 έτους (1-1-0) και επιλογές εξυπηρέτησης ανάλογα με τις διαμορφώσεις, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων και εργασίας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις
διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Οι μπαταρίες έχουν την ίδια περιορισμένη εγγύηση 1 έτους ή 3 ετών με την πλατφόρμα
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Αποσπώμενος σταθμός εργασίας HP ZBook x2
G4
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Οθόνη 4K UHD HP Z32 31,5
ιντσών

Απολαύστε απίστευτη χρωματική ακρίβεια και προβάλετε μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς σας, σε μια οθόνη με
εντυπωσιακή ανάλυση 4K1.

Ποντίκι CAD 3Dconnexion

Απλοποιήστε τις λειτουργίες κύλισης, κλικ και ζουμ και ολοκληρώστε άνετα τις εργασίες CAD με το ποντίκι CAD
3Dconnexion.

Αριθμός προϊόντος: 1AA81A4

Αριθμός προϊόντος: M5C35AA

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

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: U4414E
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Αποσπώμενος σταθμός εργασίας HP ZBook x2
G4

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων:

Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό 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 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
3 Η δοκιμή MIL-STD-810G εκκρεμεί. Η δοκιμή δεν αποσκοπεί να υποδείξει καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ή για στρατιωτική χρήση. Τα
αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες δοκιμών. Για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία ζημιά, απαιτείται η προαιρετική υπηρεσία HP Care Pack
προστασίας από τυχαία ζημιά.
4 Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.
5 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δισεκατομμύριο byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το
λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
6 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, η εμπορική
ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρηση υψηλής απόδοσης.
1

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών:
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 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, η εμπορική
ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3 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.
4 Για σκληρούς δίσκους και μονάδες στερεάς κατάστασης: 1 GB = 1 δισεκατομμύριο byte, TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB του δίσκου συστήματος
είναι δεσμευμένα για το λογισμικό επαναφοράς συστήματος.
5 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.
6 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
7 Προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό.
8 Η αναγνώριση προσώπου του Windows Hello χρησιμοποιεί κάμερα ειδικά διαμορφωμένη για απεικόνιση σχεδόν υπερύθρων (IR) για έλεγχο ταυτότητας και ξεκλείδωμα των συσκευών Windows καθώς και
ξεκλείδωμα του Microsoft Passport.
9 Πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint: Απαιτεί σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και εγγραφή 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.
10 HP Remote Graphics Software: Απαιτεί λειτουργικό σύστημα Windows, Linux® ή Mac®OS X 10.10 και νεότερη έκδοση, καθώς και πρόσβαση σε δίκτυο.
11 Το HP Client Security Suite Gen3 απαιτεί Windows και επεξεργαστές Intel® ή AMD 7ης γενιάς.
12 Η μονάδα BIOS Absolute Persistence παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται όταν οι πελάτες αγοράσουν και ενεργοποιήσουν τη συνδρομή. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στην
υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Η προαιρετική συνδρομητική υπηρεσία Absolute Recovery Guarantee είναι μια περιορισμένη εγγύηση. Ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Για
όλες τις λεπτομέρειες επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Εάν χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία Data Delete, η πληρωμή εγγύησης βάσει του Recovery
Guarantee ακυρώνεται. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Data Delete, οι πελάτες πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό προ-εξουσιοδότησης και να δημιουργήσουν έναν κωδικό PIN ή να
αγοράσουν ένα ή περισσότερα διακριτικά RSA SecurID από την Absolute Software.
13 HP Password Manager: Ορισμένες τοποθεσίες web και εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσει ή να επιτρέψει την προσθήκη/επέκταση στο πρόγραμμα
περιήγησης στο Internet.
14 Το HP Sure Start Gen3 διατίθεται σε σταθμούς εργασίας HP EliteBook, HP ZBook και HP Z με επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς.
15 Οι διαμορφώσεις έξυπνου τροφοδοτικού AC HP 65 W με γραφικά Intel HD μόνο δεν υποστηρίζουν το HP Fast Charge.
16 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την πιστοποίηση ανά χώρα/περιοχή, δείτε: www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο
κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας στη διεύθυνση: http://www.hp.com/go/options www.hp.com/go/options
17 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα 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.
18 HP Support Assistant: Απαιτούνται Windows και πρόσβαση στο Internet.
19 HP Power On Authentication: Οι εμπορικές πλατφόρμες της HP υποστηρίζουν τη χρήση κωδικών πρόσβασης με αυτήν τη λειτουργία, καθώς και τη χρήση δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπου υποστηρίζεται.
20 HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP Management Integration Kit για Microsoft System Center Configuration Manager: Δεν είναι προεγκατεστημένο, ωστόσο διατίθεται για
λήψη από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.
21 Το HP Driver Packs δεν είναι προεγκατεστημένο. Ωστόσο, μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.
22 Μπορείτε να λάβετε το HP Management Integration Kit από τη διεύθυνση http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.
23 Διαμορφώσεις υβριδικών γραφικών και διαμορφώσεις γραφικών Intel HD.
24 Απαιτούνται Windows και επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς
25 Το αποσπώμενο PC HP ZBook x2 G4 προβλέπεται να είναι διαθέσιμο για αποστολή με τους παραπάνω επεξεργαστές Intel® 7ης γενιάς τον Δεκέμβριο του 2017 και με τους επεξεργαστές Intel 8ης γενιάς στις αρχές
του 2018.
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