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Αξιοποιήστε την ημέρα σας στο έπακρο.
Χειριστείτε όλες τις καθημερινές εργασίες σας με
έναν προσιτό φορητό υπολογιστή που διαθέτει
όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε.
Εξασφαλίστε όλη την ισχύ που θέλετε με την
αξιοπιστία ενός ονόματος όπως η HP.

Αξιόπιστη απόδοση
Με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel®1 και άφθονο χώρο στον σκληρό δίσκο ή στον SSD σε
επιλεγμένα μοντέλα, μπορείτε να εργάζεστε, να παίζετε, να εκτελείτε πολλές εργασίες ταυτόχρονα και
να αποθηκεύετε περισσότερα από αυτά που έχουν σημασία για εσάς. Εξασφαλίστε αξιόπιστη ισχύ και
αποθήκευση.
Οθόνη με ζωντανά χρώματα
Η ευκρινής οθόνη HD2 σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε φωτογραφίες, βίντεο και ιστοσελίδες με κάθε
λεπτομέρεια. Εναλλακτικά, η οθόνη Full HD3 που διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα σάς δίνει ακόμα
περισσότερες δυνατότητες.
Μετρήσιμη ποιότητα
Η ζωή μπορεί να είναι απρόβλεπτη, όχι όμως και οι φορητοί υπολογιστές HP. Έτσι, είτε πρόκειται για
δουλειές τις τελευταίας στιγμής, είτε για αυθόρμητες κινηματογραφικές βραδιές, απολαμβάνετε
εξαιρετική απόδοση που βασίζεται σε πάνω από 200 δοκιμές.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 διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. 2 Για την προβολή εικόνων υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας (HD). 3 Για την προβολή εικόνων
FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD. 4 Οι δοκιμές HP Total Test Process δεν αποτελούν εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης υπό τις ίδιες συνθήκες δοκιμών. Για τις βλάβες που προκύπτουν υπό τις συνθήκες των δοκιμών
HP Total Test Process και τις βλάβες που οφείλονται σε ατύχημα, απαιτείται προαιρετικό HP Care Pack για προστασία από τυχαία ζημιά.
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Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Επεξεργαστής

Intel® Pentium® N3710 (1,6 GHz, έως 2,56 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Pentium®

Μνήµη

4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1x4 GB); Ταχύτητες μεταφοράς έως 1.600 MT/s

Αποθήκευση

500 GB 5.400 rpm SATA
Dropbox1
μονάδα εγγραφής SuperMulti DVD

Webcam

Κάμερα web HP με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο

Επικοινωνία

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

Ευκολία χρήσης

Υποδοχή κλειδαριάς Kensington MicroSaver, κωδικός εκκίνησης, υποστήριξη συσκευών ασφαλείας τρίτων κατασκευαστών, υποστήριξη Trusted
Platform Module (TPM)

Οθόνη

Οθόνη HD SVA BrightView 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό WLED (1.366 x 768)

Γραφικά

Γραφικά Intel® HD

Ήχος

DTS Studio Sound™, δύο ηχεία

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους τύπου island με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο; Touchpad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων
αφής

Θύρες

1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 2 USB 2.0, 1 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

Τελική διάρκεια μπαταρίας

Εκτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας έως 8 ώρες3

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό AC 45 W

Χρώμα προϊόντος

Jack Black; Μοτίβο με γραμμική αυλάκωση ειδικής υφής

Λογισμικό

CyberLink PowerDirector

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™2

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: X0K77EA #AB7
UPC/EAN code: 889899966303

Βάρος

2,04 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

38,43 x 25,46 x 2,43 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 ένα έτος 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.) 3 Η εκτιμώμενη διάρκεια της μπαταρίας στα Windows 10 υπολογίστηκε με βάση την αξιολόγηση Windows 10 /
MobileMark® 2014. Η διάρκεια της μπαταρίας 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.
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Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Τσάντα HP
Signature Slim
Topload 39,62
cm (15,6")
L6V68AA

Ασημί
ασύρματο
ποντίκι HP
Z3200
N4G84AA

Ενσύρματο
ποντίκι ΗΡ
X900
V1S46AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
U1PS3E

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP 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 αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. 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. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην
κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. 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.
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