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Η ισχύς ποτέ δεν ήταν τόσο λεπτή
Η σχεδίαση και η τεχνολογία σε νέα επίπεδα. Τα
εξαιρετικά υλικά και η εντυπωσιακή κατασκευή
του παρέχουν μια εντελώς νέα εμπειρία. Με
συγκλονιστική σχεδίαση πάχους μόλις 10,4 mm
και όλη την ισχύ ενός Intel® Core™ i5 ή i7 , αυτός
ο πολυτελής φορητός υπολογιστής είναι
απολύτως ακαταμάχητος.
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Υπάρχει το λεπτό, υπάρχει και το ακόμα πιο λεπτό
Η επιθυμία ξεκινά με μια σχεδίαση που όμοιά της δεν υπάρχει. Με κατασκευή από ανθεκτικό αλουμίνιο
και ανθρακόνημα, αυτός ο απίστευτα λεπτός φορητός υπολογιστής επαναπροσδιορίζει την τελειότητα.
Περισσότερη ισχύς σε κάθε χιλιοστό
Ήρθε η ώρα για μια συσκευή που συνδυάζει απίστευτη απόδοση και πρωτοποριακή σχεδίαση. Το
πρωτοποριακό σύστημα υπερβαρικής ψύξης μεταφέρει κρύο αέρα στο εσωτερικό, καθιστώντας την
πλήρη αξιοποίηση του επεξεργαστή Intel® Core™ i2 μια εντυπωσιακή πραγματικότητα.
Αριστούργημα που αγγίζει τις αισθήσεις
Χαρίστε στον εαυτό σας μια πιο εκλεπτυσμένη εμπειρία ψυχαγωγίας με μια οθόνη Full HD3, με γυάλινη
επιφάνεια Corning® Gorilla® Glass χωρίς πλαίσιο, ήχο Bang & Olufsen και τρεις θύρες USB-C™4 για την
παροχή τροφοδοσίας σε εξωτερικές οθόνες και βοηθητικό εξοπλισμό.
Χαρακτηριστικά:
● Έφτασαν τα Windows 10. Κάντε σπουδαία πράγματα καλύτερα, με τη σιγουριά που παρέχει η οικεία
αίσθηση των Windows.
● Οι επεξεργαστές Intel® Core™ 6ης γενιάς είναι ταχύτεροι, πιο αθόρυβοι και διαθέτουν περισσότερες
δυνατότητες, προσφέροντάς σας μια μοναδική εμπειρία.
● Με αυτή την οθόνη BrightView, τα βίντεο, οι φωτογραφίες και τα έγγραφα σας προβάλλονται με
φωτεινότητα και καθαρότητα, για μια ιδανική εμπειρία προβολής σε εσωτερικούς χώρους.
● Απολαύστε καθαρή εικόνα με αυτή τη ζωηρή οθόνη Full HD – ακόμα και από εξαιρετικά ευρείες γωνίες
προβολής.

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. 3 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD. 4 Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum. 5 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. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. 6 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD. 7 Η
απόδοση είναι διαδοχικά ταχύτερη (μόνο για ανάγνωση) συγκριτικά με τις παραδοσιακές μονάδες σκληρού δίσκου. Η ενίσχυση της απόδοσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το υλικό και τη διαμόρφωση του
συστήματος.
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Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Home 64

Λογισμικό - Παραγωγικότητα

1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365

Επεξεργαστής

Intel® Core™ i5-6200U (2,3 GHz, έως 2,8 GHz, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 6ης γενιάς

Μνήµη

8 GB LPDDR3-1866 SDRAM (ενσωματωμένη)

Αποθήκευση

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD

Webcam

Κάμερα HP TrueVision HD με ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Επικοινωνία

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® 802.11ac (2 x 2) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2 (συμβατότητα με το Miracast)

Ευκολία χρήσης

Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM)

Οθόνη

Οθόνη FHD IPS UWVA BrightView Corning® Gorilla® Glass 33,8 cm (13,3") με οπισθοφωτισμό WLED (1.920 x 1.080)

Γραφικά

Γραφικά Intel® HD 520

Ήχος

Bang & Olufsen, HP Audio Boost, τέσσερα ηχεία

Πληκτρολόγιο

Πληκτρολόγιο τύπου island πλήρους μεγέθους με οπισθοφωτισμό; HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής

Θύρες

1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 USB 3.1 1ης γενιάς (Type-C™, HP USB Boost), 2 USB 3.1 2ης γενιάς (Type-C™, HP USB Boost,
Thunderbolt)

Τύπος μπαταρίας

Ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 38 Wh

Τροφοδοσία Ισχύος

Τροφοδοτικό USB Type-C™ 45 W

Χρώμα προϊόντος

Σκούρο ασημί σταχτί, χάλκινο άνω πλαίσιο πληκτρολογίου

Εφαρμογές ΗΡ

HP Cool Control

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

McAfee LiveSafe™1

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

Θήκη, προσαρμογέας USB Type-C™ σε USB 3.0

Πρόσθετες πληροφορίες

P/N: W7B08EA #AB7
UPC/EAN code: 889899895641

Βάρος

1,11 kg; Συσκευασμένο: 3,42 kg; Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

32,5 x 22,9 x 1,04 cm; Συσκευασμένο: 42,9 x 12,6 x 33,5 cm; Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση 2 ετών 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.

Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του McAfee LiveSafe για 12 μηνών (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 12 μηνών παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται
συνδρομή.)
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Συμβατά αξεσουάρ και υπηρεσίες*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Μαύρο ασύρματο
ηχείο HP S6500
N5G09AA

Μαύρα
ενσύρματα
ακουστικά HP
H3100
T3U77AA

Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
UM963E
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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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