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Αξιόπιστη απόδοση. Υπέροχη σχεδίαση. Μεγαλύτερη
παραγωγικότητα.

Ενισχύστε την καθημερινότητά σας με έναν κομψό φορητό υπολογιστή που δημιουργήθηκε για να σας κρατάει
συνδεδεμένους και σε απόλυτο έλεγχο των καθημερινών σας εργασιών. Με αξιόπιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια
της μπαταρίας , μπορείτε εύκολα να περιηγηθείτε, να πραγματοποιήσετε ροή και να παραμείνετε σε επαφή με
οτιδήποτε σημαντικό.
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Ο αξιόπιστος υπολογιστής.

Με τους τελευταίους επεξεργαστές
Intel2 είναι εγγυημένη η αξιόπιστη
απόδοση που χρειάζεστε για εργασία
και διασκέδαση. Απολαύστε
ανθεκτικότητα μεγάλης διάρκειας σε
έναν φορητό υπολογιστή που
σχεδιάστηκε για να κάνετε ό, τι
θέλετε με ευκολία.

Συνδεθείτε με όσα έχουν σημασία
Ψυχαγωγηθείτε και παραμείνετε
συνδεδεμένοι με οικογένεια και
φίλους, με μια πλούσια οθόνη HD ή,
σε επιλεγμένα μοντέλα, οθόνη FHD
και κάμερα HD3 σε επιλεγμένα
μοντέλα. Επιπλέον, αποθηκεύστε
εύκολα και απολαύστε την
αγαπημένη σας μουσική, ταινίες και
φωτογραφίες.

Έξυπνα σχεδιασμένος. Μέσα και
έξω.

Με υπέροχη σχεδίαση μέσα και έξω,
αυτός ο φορητός υπολογιστής της
HP με οθόνη 43,9 cm (17,3") είναι
ιδανικός για τον τρόπο ζωής σας.
Παιχνιδιάρικο μοτίβα, μοναδικές
υφές και μια επιχρωμιωμένη
άρθρωση προσθέτουν χρώμα στην
καθημερινότητά σας.

Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, τη διαμόρφωση, τις φορτωμένες εφαρμογές, τις λειτουργίες, τη χρήση, την ασύρματη λειτουργία και τις ρυθμίσεις
διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://bapco.com/products/mobilemark-2014/. 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. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί
μέτρηση υψηλής απόδοσης. 3 Οι λειτουργίες μπορεί να απαιτούν λογισμικό ή άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών για να παρέχουν τη λειτουργικότητα που περιγράφεται.
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Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Core™ i5-7200U (συχνότητα βάσης 2,5 GHz, συχνότητα ριπής έως 3,1 GHz με
την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 3 MB, 2 πυρήνες)6,7
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 7ης γενιάς
Μνήµη
6 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 2 GB, 1 x 4 GB)
Αποθήκευση
2 TB 5400 rpm SATA
DVD-writer
Dropbox1
Γραφικά
Ξεχωριστά Γραφικά AMD Radeon™ 520 (αποκλειστική μνήμη DDR3 2 GB)
Ήχος
Δύο ηχεία
Οθόνη
Αντιθαμβωτική οθόνη FHD IPS 43,9 cm (17,3") με οπισθοφωτισμό WLED (1.920 x
1.080)
Τροφοδοσία Ισχύος
Τροφοδοτικό AC 65 W
Τύπος μπαταρίας
Ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 41 Wh
Μπαταρία που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη
Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μπαταρίας: περίπου 90% σε 90 λεπτά5
Τελική διάρκεια μπαταρίας
Εκτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας έως 10 ώρες3
_

Συνδεσιμότητα

Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο LAN 10/100/1000 GbE
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας Intel® 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2
(συμβατότητα με το Miracast)
Θύρες
2 USB 3.1 1ης γενιάς (μεταφορά δεδομένων μόνο), 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1
σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών
Webcam
Κάμερα web HP με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο

Συμβατός βοηθητικός εξοπλισμός*

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Απόλυτο μαύρο; Μοτίβο με υφή πλεκτού
_

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP JumpStart, HP Sure Connect, HP CoolSense
Λογισμικό
1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 2
_

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: 1WB42EA #AB7
UPC/EAN code: 191628121144
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
2,71 kg
Διαστάσεις
41,5 x 27,8 x 2,46 cm
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.
Πληκτρολόγιο
Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους τύπου island με ενσωματωμένο αριθμητικό
πληκτρολόγιο
Touchpad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής
Διαχείριση ασφάλειας
Υποδοχή κλειδαριάς Kensington MicroSaver®

Υπηρεσίες εγγύησης*

* Δεν περιλαμβάνεται.
Παραλαβή και
επιστροφή για 3
έτη
U1PS3E

1 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.5 Φορτίζει την μπαταρία έως και 90% μέσα σε 90 λεπτά, όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο (μέσω της εντολής
τερματισμού λειτουργίας). Συνιστάται για χρήση με τον προσαρμογέα HP που παρέχεται με το φορητό υπολογιστή. Δεν συνιστάται για χρήση με φορτιστή μπαταρίας μικρότερης χωρητικότητας. Μόλις η φόρτιση φτάσει το 90%, η ταχύτητα φόρτισης επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο. Ο

χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει κατά +/-10% λόγω των ανοχών του συστήματος. Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα υπολογιστών HP Spectre, HP Envy, HP Omen και HP Pavilion. Για την πλήρη λίστα χαρακτηριστικών του προϊόντος, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://store.hp.com.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. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης. Οι ονομασίες Intel, Pentium, Intel Core και Celeron, και τα λογότυπα Intel και Intel Inside, είναι εμπορικά σήματα της Intel
Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.7 Η απόδοση της τεχνολογίας Intel® Turbo Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://www.intel.com/technology/turboboost/.
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