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Δεν ξερεισ τη δυναμη τησ σκοτεινησ πλευρασ
Πλήρως εξοπλισμένος και λειτουργικός φορητός
υπολογιστής, που δεν μπορεί να συγκριθεί με
κανέναν άλλον στο γαλαξία. Με σχεδίαση
εμπνευσμένη από τη Γαλαξιακή Αυτοκρατορία,
πανίσχυρο επεξεργαστή Intel® Core™ και μια
εκτενή συλλογή σπάνιου περιεχομένου από το
Star Wars, δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε στη
δύναμη της σκοτεινής πλευράς.

"Σκοτεινή" έμπνευση
Σπείρετε το φόβο σε όλο το γαλαξία με "σκοτεινά" γραφικά Η Γαλαξιακή Αυτοκρατορία συνεχίζει να ζει
στην επαναστατική σχεδίαση αυτού του μοναδικού φορητού υπολογιστή ειδικής έκδοσης.
Μπείτε στην Αυτοκρατορία
Βυθιστείτε στον εμβληματικό κόσμο του Star Wars. Αυτός ο φορητός υπολογιστής περιλαμβάνει
πληθώρα προφορτωμένου υλικού, όπως σπάνιες ταπετσαρίες, προγράμματα προστασίας οθόνης,
γραφικά και αυθεντικά εικονογραφημένα σενάρια από την αρχειοθήκη του Star Wars™.
Διαπιστώστε μόνοι σας την ισχύ του
Με την οθόνη Full HD1, τον επεξεργαστή Intel® Core™2, το πληκτρολόγιο με κόκκινο φωτισμό και τον ήχο
του B&O PLAY, θα απολαύσετε μια μοναδική εμπειρία διαγαλαξιακής ισχύος. Προετοιμαστείτε να
παραδοθείτε με όλες σας τις αισθήσεις.
Χαρακτηριστικά:
● Έφτασαν τα Windows 10 Home. Κάντε σπουδαία πράγματα ακόμα καλύτερα, με την οικεία αίσθηση
των Windows.4
● Φωτίστε τη νύχτα με τα κόκκινα φωτιζόμενα πλήκτρα. Συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή
σας ακόμα και σε χώρους με πολύ χαμηλό φωτισμό, χάρη στο φωτιζόμενο πληκτρολόγιο.
● Απολαύστε μια πραγματικά αυθεντική εμπειρία ήχου με τα δύο ηχεία. Μην ακούτε απλά μουσική...
Αφήστε την HP να σας συναρπάσει με τον ήχο του B&O PLAY.
● Οι επεξεργαστές Intel® Core™ 6ης γενιάς είναι ταχύτεροι, πιο αθόρυβοι και διαθέτουν περισσότερες
δυνατότητες, προσφέροντάς σας μια μοναδική εμπειρία.

Απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD) για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας. 2 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων (Multi-Core) έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση συγκεκριμένων
προϊόντων λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Οι επιδόσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον εξοπλισμό και το λογισμικό σας. Η
αρίθμηση της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλότερων επιδόσεων. 3 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 10. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και χωριστά
αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή/και ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 10. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία
είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη
διεύθυνση http://www.microsoft.com.
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Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i5-6200U με γραφικά Intel® HD 520 (2,3 GHz, έως 2,8 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5

Μνήµη

8 GB DDR3L SDRAM (1 x 8 GB)

Αποθήκευση

1 TB 5.400 rpm SATA
Dropbox1
μονάδα εγγραφής SuperMulti DVD

Webcam

Κάμερα web HD HP TrueVision (μπροστινή) με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Αισθητήρες

Επιταχυνσιόμετρο

Επικοινωνία

Ενσωματωμένο 10/100 BASE-T Ethernet LAN; Σύνθετος προσαρμογέας 802.11a/b/g/n/ac (1x1) και Bluetooth® 4.0 (συμβατότητα με το Miracast)

Ευκολία χρήσης

Υποδοχή κλειδαριάς Kensington MicroSaver, κωδικός εκκίνησης. Δέχεται συσκευές ασφαλείας τρίτων κατασκευαστών.

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη FHD 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό WLED (1.920 x 1.080)

Γραφικά

NVIDIA GeForce 940Μ (αποκλειστική μνήμη DDR3L 4 GB)

Ήχος

B&O PLAY, δύο ηχεία

Πληκτρολόγιο

Τύπου island πλήρους μεγέθους με οπισθοφωτισμό και αριθμητικό πληκτρολόγιο; HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής

Θύρες

1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 RJ-45
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών

Τύπος μπαταρίας

Ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 41 Wh; Μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 65 W

Χρώμα προϊόντος

Ασημί; Σχεδίαση Star Wars™

Εφαρμογές ΗΡ

HP 3D DriveGuard

Λογισμικό

Evernote, εφαρμογή Marvel Comics, Star Wars™ Command Center, συλλογές φωτογραφιών Star Wars™

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™2

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: P4J22EA #AB7
UPC/EAN code: 889894535450
Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Βάρος

2,09 kg; Συσκευασμένο: 3,03 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

38,45 x 26,11 x 2,52 cm; Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία παραλαβής και επιστροφής
Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το μεταπωλητή της HP.

25 GB δωρεάν online αποθήκευση για έξι μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.dropbox.com. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. 2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες
παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)
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Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Ασύρματο
ποντίκι ειδικής
έκδοσης Star
Wars™
P3E54AA

Θήκη ειδικής
έκδοσης Star
Wars™
P3S09AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
U4819E

© Copyright 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές
εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα
στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. 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. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και
να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των
Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται
από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η
ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. Για

