Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook
735 G5
Μοντέρνα σχεδίαση, δυναμικά χαρακτηριστικά.
Σχεδιασμένος για τον σύγχρονο
επαγγελματία που βρίσκεται διαρκώς σε
κίνηση, ο HP EliteBook 735 παρέχει ασφάλεια
και δυνατότητα διαχείρισης επιχειρηματικής
κατηγορίας, σε συνδυασμό με δυναμικά
χαρακτηριστικά συνεργασίας ώστε να
παραμένετε συνδεδεμένοι.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Σχεδίαση ακριβείας
Η εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση και η δυναμική εμπειρία θέασης στην οθόνη έξτρα φωτεινότητας με
στενό πλαίσιο διευκολύνουν την εργασία σχεδόν σε όλες τις συνθήκες φωτισμού. Πραγματοποιήστε
γρήγορα τη μετάβαση από το εξωτερικό περιβάλλον στο γραφείο με την προαιρετική επιτραπέζια
σύνδεση HP Thunderbolt G22.

Ασφαλής υποδομή
Προστατεύστε τον υπολογιστή σας από τις συνεχώς εξελισσόμενες απειλές από το κακόβουλο
λογισμικό, με τις διαχειρίσιμες λύσεις ασφάλειας της ΗΡ που επιβάλλονται από το υλικό και
εξασφαλίζουν την αυτόματη αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος. Τα HP Sure
Start Gen43 και HP Sure Click4 προστατεύουν τον υπολογιστή σε κάθε επίπεδο, από το BIOS μέχρι το
πρόγραμμα περιήγησης.

Συνεργασία με κρυστάλλινο ήχο
Με προηγμένες λειτουργίες συνεργασίας, όπως το HP Noise Cancellation, απολαμβάνετε πεντακάθαρο
ήχο στις συνομιλίες σας. Τα δυνατά ηχεία εκπέμπουν πλούσιο ήχο από την επάνω πλευρά τους. Το
τρίτο μικρόφωνο, στραμμένο προς τον περιβάλλοντα χώρο, και τα πλήκτρα συνεργασίας συμβάλλουν
στην εκτέλεση παραγωγικών συνομιλιών μέσω του υπολογιστή σας.
Ανταποκριθείτε στις προκλήσεις της καθημερινότητας με τα Windows 10 Pro1 και τις πανίσχυρες
λειτουργίες ασφάλειας, συνεργασίας και συνδεσιμότητας της HP.
Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις της εργασίας σας με έναν ισχυρό, πολύ ασφαλή και αξιόπιστο
επεξεργαστή AMD Ryzen™ PRO5 με κάρτα γραφικών Radeon™.
Προστατεύστε τον υπολογιστή σας από τοποθεσίες web, συνημμένα, κακόβουλο λογισμικό,
ransomware και ιούς με ασφάλεια που επιβάλλεται από το υλικό με το HP Sure Click4.
Με την προαιρετική κάμερα ιδιωτικότητας της ΗΡ6 και το φυσικό κλείστρο που προστατεύει από την
κακόβουλη παρακολούθηση, δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε αν κάποιος σας παρακολουθεί.
Προστατεύστε τον υπολογιστή σας με τις δυνατότητες αυτόματης αποκατάστασης μέσω του υλικού
του HP Sure Start Gen45 που αποκαθιστά αυτόματα τη λειτουργία του BIOS.
Το HP Sure Run επεκτείνει την προστασία του λειτουργικού συστήματος μέσω αυτόματης
αποκατάστασης7 ώστε οι κρίσιμες εφαρμογές και διαδικασίες να συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμα και
όταν κακόβουλο λογισμικό προσπαθεί να τερματίσει τη λειτουργία τους.
Ενισχύστε την ασφάλειά σας χρησιμοποιώντας πολλούς παράγοντες ελέγχου ταυτότητας, όπως η
προαιρετική ανάγνωση δαχτυλικών αποτυπωμάτων και η αναγνώριση προσώπου8.
Το «γραφείο» σας μπορεί να σας ακολουθεί παντού, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να παραμένετε
συνδεδεμένοι σχεδόν παντού, με υποστήριξη για προαιρετική ασύρματη ευρυζωνική τεχνολογία10
κατηγορίας 4G LTE9.
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 735 G5 Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα

Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro. 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 10 Home Single Language 64 1
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή 5

Επεξεργαστής AMD Ryzen™ PRO APU 8ης γενιάς

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

3,4,5

AMD Ryzen™ 7 PRO 2700U APU με κάρτα γραφικών Radeon™ Vega (βασική συχνότητα 2,2 GHz, μέγιστη συχνότητα έως 3,8 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες); AMD
Ryzen™ 5 PRO 2500U APU με κάρτα γραφικών Radeon™ Vega (βασική συχνότητα 2 GHz, μέγιστη συχνότητα έως 3,6 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες); AMD Ryzen™ 3
PRO 2300U APU με κάρτα γραφικών Radeon™ Vega (βασική συχνότητα 2 GHz, μέγιστη συχνότητα έως 3,4 GHz, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες)

Μέγιστη μνήμη

32 GB DDR4-2400 SDRAM 6
Ταχύτητες μεταφοράς έως 2400 MT/s. Οι δύο υποδοχές παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης/αναβάθμισης από τον πελάτη. Υποστηρίζει μνήμη δύο καναλιών.

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

256 GB έως 512 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ M.2 7
128 GB έως 256 GB SSD SATA 7

Οθόνη

Οθόνη αφής FHD IPS eDP 33,8 cm (13,3") με οπισθοφωτισμό LED, άμεσα συνδεδεμένη με Corning® Gorilla® Glass 3, 220 cd/m², sRGB 67% (1920 x 1080); Αντιθαμβωτική
οθόνη FHD IPS eDP + PSR 33,8 cm (13,3") με ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View και οπισθοφωτισμό LED, 300 cd/m², sRGB 100% (1920 x 1080);
Αντιθαμβωτική οθόνη FHD IPS eDP + PSR 33,8 cm (13,3") με οπισθοφωτισμό LED, 400 cd/m², sRGB 100% (1920 x 1080); Αντιθαμβωτική οθόνη FHD IPS eDP 33,8 cm (13,3")
με οπισθοφωτισμό LED, 220 cd/m², sRGB 67% (1920 x 1080) 12,14,15,38

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών AMD Radeon™ Vega

Ήχος

Bang & Olufsen, δύο στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2, μη vPro™; Σύνθετος προσαρμογέας Realtek 802,11ac (2x2)
Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2, μη-vPro™; HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G Mobile Broadband; Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced 8,9,10
(Συμβατότητα με συσκευές με πιστοποίηση Miracast.)

Υποδοχές επέκτασης

1 εξωτερική SIM; 1 συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών 14

Θύρες και υποδοχές

1 τροφοδοσίας AC; 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης; 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 1 RJ-45; 1 USB Type-C™ (φόρτισης); 2 HDMI 3.1 1ης γενιάς; 1 USB 2.0
(Δεν περιλαμβάνονται καλώδια.)

Συσκευές εισόδου

Πληκτρολόγιο HP Premium Collaboration με προαιρετικό οπισθοφωτισμό
Clickpad με υποστήριξη κινήσεων πολλαπλής αφής, πατήματα ενεργοποιημένα από προεπιλογή
αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος 14

Επικοινωνίες

Realtek 10/100/1000 GbE 11

Φωτογραφική μηχανή

Κάμερα HD; Κάμερα web HD IR 12,13,14

Διαθέσιμο λογισμικό

Εγγενής υποστήριξη Miracast; HP LAN Protection; HP Velocity; Πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint + JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP Recovery Manager; HP JumpStart; HP
Support Assistant; Λογισμικό HP Noise Cancellation; HP PhoneWise; Office με επιλογή αγοράς 10,16,17,18

Διαχείριση ασφάλειας

Absolute persistence module; HP BIOSphere Gen4; HP DriveLock και Automatic DriveLock; Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP; HP Password Manager; HP Secure
Erase; Microsoft Security Defender; Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας; Έλεγχος ταυτότητας πριν την εκκίνηση; Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 2.0 με Windows 10
(πιστοποίηση Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; HP SureStart Gen4; HP Wireless Wakeup; HP Client Security Gen4; Διαμορφώσεις RAID; HP Sure Recover; HP Sure Run
22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

Λειτουργίες διαχείρισης

HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen2; Ivanti Management Suite;
Πληκτρολόγιο HP Collaboration 19,20,21

Ισχύς

Προσαρμογέας εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας AC HP Smart 45 Watt; Τροφοδοτικό HP Smart 45 Watt USB Type-C™; Προσαρμογέας εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας AC HP
Smart 65 Watt; Τροφοδοτικό HP Smart 65 Watt USB Type-C™ 34

Τύπος μπαταρίας

Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 50 Wh, μεγάλης διάρκειας ΗΡ 33

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 11 ώρες και 45 λεπτά 32

διαστάσεις

31,04 x 22,93 x 1,77 cm

Βάρος

Από 1,33 kg (χωρίς υποστήριξη αφής); Από 1,51 kg (με υποστήριξη αφής)
(Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold 36

Προδιαγραφές περιβάλλοντος

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο 37

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)

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

Φύλλο δεδομένων | Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 735 G5

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 735 G5
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

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. Συνδέστε το HP External USB DVD/RW σε
οποιαδήποτε διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας1 για άμεση ανάγνωση/εγγραφή σε οπτικά
μέσα.
Αριθμός προϊόντος: F2B56AA

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. Τα έξυπνα τροφοδοτικά AC
της HP τροφοδοτούν το φορητό υπολογιστή και ταυτόχρονα φορτίζουν την εσωτερική μπαταρία
του. Αυτά τα τροφοδοτικά σάς δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε τροφοδοσία στο φορητό
υπολογιστή σας όταν είστε εκτός γραφείου ή εν κινήσει.
Αριθμός προϊόντος: H6Y89AA

Κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP 10
mm

Προστατεύστε τον φορητό υπολογιστή σας στο γραφείο και σε σημεία με αυξημένη κίνηση,
ασφαλίζοντάς τον σε μια σταθερή επιφάνεια με την κλειδαριά καλωδίου 10 mm με κύριο κλειδί
της HP, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για φορητούς υπολογιστές με εξαιρετικά λεπτό προφίλ.
Προστατεύστε τον φορητό υπολογιστή σας στο γραφείο και σε σημεία με αυξημένη κίνηση,
ασφαλίζοντάς τον σε μια σταθερή επιφάνεια με την κλειδαριά καλωδίου 10 mm με κύριο κλειδί
της HP, που έχει σχεδιαστεί ειδικά για φορητούς υπολογιστές με εξαιρετικά λεπτό προφίλ.
Αριθμός προϊόντος: T1A62AA

Ασύρματο πληκτρολόγιο HP
Collaboration

Κάντε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις1 Skype for Business® ευκολότερα από ποτέ και
αποσυμφορήστε τον χώρο εργασίας σας με το κομψό ασύρματο πληκτρολόγιο HP Collaboration,
με ανανεωμένη σχεδίαση για βελτιωμένη παραγωγικότητα και συνεργασία καθημερινά. Κάντε
φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις1 Skype for Business® ευκολότερα από ποτέ και
αποσυμφορήστε τον χώρο εργασίας σας με το κομψό ασύρματο πληκτρολόγιο HP Collaboration,
με ανανεωμένη σχεδίαση για βελτιωμένη παραγωγικότητα και συνεργασία καθημερινά.
Αριθμός προϊόντος: Z9N39AA

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.

Φορητός υπολογιστής HP EliteBook 735 G5
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 ή/και λογισμικό 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 παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες
απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com.
2 Η σειρά 700 δεν υποστηρίζει Thunderbolt, μόνο USB-C.
3 Το HP Sure Start Gen5 διατίθεται σε προϊόντα HP EliteBook με επεξεργαστές AMD 8ης γενιάς.
4 Το HP Sure Click διατίθεται σε επιλεγμένες πλατφόρμες ΗΡ και υποστηρίζει τα προγράμματα περιήγησης Microsoft Internet Explorer, Google Chrome και Chromium™. Στα υποστηριζόμενα συνημμένα συμπεριλαμβάνονται αρχεία του Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint) και αρχεία PDF σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση. Για να δείτε όλες τις συμβατές πλατφόρμες, όπως διατίθενται, ανατρέξτε στο έγγραφο http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW.
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 AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
6 Η κάμερα ιδιωτικότητας της ΗΡ διατίθεται μόνο στις οθόνες που δεν υποστηρίζουν την αφή και διαθέτουν κάμερα υψηλής ευκρίνειας ή κάμερα υπερύθρων, και πρέπει να εγκατασταθεί από το εργοστάσιο.
7 Το HP Sure Run διατίθεται σε προϊόντα HP Elite με επεξεργαστές Intel® ή AMD® 8ης γενιάς.
8 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
9 Για το HP Client Security Manager απαιτούνται Windows και επεξεργαστές AMD 8ης γενιάς ή νεότεροι.
10 Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές. Η λειτουργία WWAN απαιτεί συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών που παρέχεται ξεχωριστά. Για πληροφορίες κάλυψης και διαθεσιμότητας στην περιοχή σας, απευθυνθείτε
στον παροχέα υπηρεσιών. Το 4G LTE δεν διατίθεται σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
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/.
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 AMD δεν μετράει την ταχύτητα του ρολογιού.
4 Η ταχύτητα επεξεργαστή αναφέρεται στη λειτουργία μέγιστης απόδοσης. Σε λειτουργία βελτιστοποίησης μπαταρίας, οι επεξεργαστές θα λειτουργούν σε χαμηλότερες ταχύτητες.
5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. 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 Η μονάδα WWAN είναι προαιρετική και απαιτεί ξεχωριστή σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες κάλυψης και διαθεσιμότητας στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Οι ταχύτητες σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την
τοποθεσία, το περιβάλλον, την κατάσταση του δικτύου και άλλους παράγοντες. Το 4G LTE δεν διατίθεται σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.
10 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.
11 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/s. Για μετάδοση υψηλής ταχύτητας απαιτείται σύνδεση σε
διακομιστή Gigabit Ethernet και υποδομή δικτύου.
12 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
13 Απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
14 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
15 Οι αναλύσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες οθόνης και τις ρυθμίσεις ανάλυσης και βάθους χρώματος.
16 Για το πρόγραμμα οδήγησης HP ePrint απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνας και για
άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP ePrint, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/eprintcenter). Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν.
17 Για το HP Support Assistant απαιτούνται Windows και πρόσβαση στο Internet.
18 Το HP PhoneWise Client διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες πλατφόρμες. Για τις υποστηριζόμενες πλατφόρμες και τις απαιτήσεις συστήματος για το HP PhoneWise ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/HPPhoneWise.
19 Το HP Driver Packs δεν είναι προεγκατεστημένο. Ωστόσο, μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.
20 Μπορείτε να κατεβάσετε το HP Manageability Integration Kit από τη διεύθυνση http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
21 Απαιτείται συνδρομή στο Ivanti Management Suite.
22 Οι λειτουργίες του HP BIOSphere Gen4 μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα και τη διαμόρφωση του υπολογιστή. Απαιτούνται επεξεργαστές Intel® ή AMD 8ης γενιάς.
23 Ασφαλής διαγραφή για τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88 του NIST. Υποστηρίζεται στις πλατφόρμες Elite με έκδοση BIOS F.03 ή νεότερη.
24 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.
25 Το HP Client Security Suite Gen 4 απαιτεί Windows και επεξεργαστές Intel® ή AMD 8ης γενιάς.
26 Για το HP Password Manager απαιτείται Internet Explorer ή Chrome ή FireFox. 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.
27 Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετική επιλογή.
28 Για τις ενημερώσεις, απαιτείται ενεργοποίηση του Microsoft Defender και σύνδεση στο Internet.
29 Η διαμόρφωση RAID είναι προαιρετική και απαιτεί μια δεύτερη μονάδα σκληρού δίσκου.
30 Το HP Sure Click διατίθεται στους περισσότερους υπολογιστές της HP και υποστηρίζει τα προγράμματα περιήγησης Microsoft® Internet Explorer και Chromium™. Τα υποστηριζόμενα συνημμένα περιλαμβάνουν αρχεία Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) και αρχεία PDF μόνο για ανάγνωση, με εγκατεστημένα τα Microsoft Office ή Adobe Acrobat.
31 Το HP Sure Start Gen4 διατίθεται σε προϊόντα HP Elite με επεξεργαστές Intel® ή AMD 8ης γενιάς.
32 Η διάρκεια ζωής 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.
33 Υποστηρίζει το HP Fast Charge με τροφοδοτικό AC 65 W.
34 Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
35 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν
απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 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.
36 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για την κατάσταση πιστοποίησης ανά χώρα, δείτε: http://www.epeat.net. Αναζητήστε τη λέξη-κλειδί "γεννήτρια" στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού τρίτων
κατασκευαστών της HP για εξοπλισμό ηλιακής ενέργειας: www.hp.com/go/options.
37 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα
σε αλογόνο.
38 Το ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View είναι προαιρετικό και πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά.
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