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Εξαιρετική ισχύς σε μια λεπτή και κομψή σχεδίαση
Διαπιστώστε τη δύναμη της κομψότητας σε κίνηση και εξερευνήστε την ελευθερία των υψηλών δυνατοτήτων. Με την
υποστήριξη επεξεργαστή Intel®, προαιρετική κάρτα γραφικών NVIDIA® και αποθήκευση αστραπιαίας ταχύτητας,
προσφέρει όλη τη σιγουριά που χρειάζεστε από έναν φορητό υπολογιστή.

Ισχύς για απόδοση

Κατασκευασμένα για φορητότητα

Ανεβασμένη διασκέδαση

Διεκπεραιώστε με σιγουριά κάθε εργασία
που σας ανατίθεται. Χάρη στον
επεξεργαστή Intel® Core™, την κάρτα
γραφικών NVIDIA® GeForce® MX 150 σε
επιλεγμένα μοντέλα και τη μνήμη RAM
έως 16 GB, έχετε όλη την ισχύ που
χρειάζεστε για έως 14 ώρες3 σε διαρκή
κίνηση.

Η κομψότητα και η ανθεκτικότητα ενσωματώνονται σε μια
λεπτή και ελαφριά σχεδίαση εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο,
με προαιρετική οθόνη αφής Corning® Gorilla® Glass NBT™
που συνδυάζεται όμορφα με το πληκτρολόγιο πλήρους
μεγέθους. Απολαύστε τη μεγαλύτερη αίσθηση ελευθερίας
χάρη σε ασφαλείς συνδέσεις με την ενσωματωμένη
συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Απόλαυσε ψυχαγωγία ανώτερου
επιπέδου με εξαιρετικά φωτεινή οθόνη
FHD1 ή, σε ορισμένα μοντέλα, οθόνη 4K
UHD2 micro-edge. Τα τέσσερα ηχεία της
HP, τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα
από ειδικούς της Bang & Olufsen, ξυπνούν
τις αισθήσεις σου με κορυφαίο ήχο.

1 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
2 Για την προβολή εικόνων UHD απαιτείται περιεχόμενο UHD.
3 Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας με βάση το MobileMark 14, στα Windows 10, 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 τον χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες:
https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.
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Χαρακτηριστικά

Επεξεργαστής Intel® Core™ 8ης γενιάς
Αναβαθμίστε την απόδοση με ομαλή απόκριση συστήματος και γρήγορους
χρόνους φόρτωσης για μια μοναδική εμπειρία χρήσης υπολογιστή. Με
εξαιρετική υποστήριξη ανάλυσης έως και 4K, πραγματοποιείτε ροή
κορυφαίου περιεχομένου ή δημιουργείτε δικό σας.

Corning® Gorilla® Glass NBT™
Η ανθεκτική στις γρατσουνιές γυάλινη επιφάνεια από Corning® Gorilla® Glass
NBT™ αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις της καθημερινής χρήσης. Μειώστε τις
τυχαίες ζημιές με δυνατή και πιο ανθεκτική προστασία σε σχέση με τις
περισσότερες οθόνες.

Οθόνη micro-edge με πληκτρολόγιο από άκρη σε άκρη
Αυτή η όμορφη και αποτελεσματική σχεδίαση συνδυάζει το εξαιρετικά
στενό πλαίσιο με πληκτρολόγιο από άκρο σε άκρο, μεγιστοποιώντας τον
χώρο της οθόνης και του πληκτρολογίου.

Υποστήριξη δύο 4Κ
Έχοντας στη διάθεσή σας όλες τις θύρες που χρειάζεστε για μια καθηλωτική
εμπειρία διπλού 4K, μπορείτε να απολαύσετε μοναδική εμπειρία εργασίας ή
ψυχαγωγίας συνδέοντας εύκολα δύο εξωτερικές οθόνες 4K.

Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων
Seamlessly log in into your device in any mode with the touch of your finger.
Patented 3D fingerprint technology ensures secure access.

USB-C™
Τροφοδοτήστε τη συσκευή σας, μεταφέρετε δεδομένα με ταχύτητα έως 5
Gb/s ή συνδέστε μια εξωτερική οθόνη, όλα από μία μόνο θύρα USB-C™.
Επιπλέον, είναι αντιστρεπτή για να μην ανησυχείτε μήπως συνδέσετε το
βύσμα ανάποδα.

Πλήρως μεταλλικός σκελετός
Νιώσε την ανώτερη ποιότητα κατασκευής με πλήρως μεταλλική γωνιώδη
σχεδίαση, γυαλιστερά διακοσμητικά στοιχεία και υλικά υψηλής ποιότητας
που είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν.
Κομψή σχεδίαση
Μεταφέρετε εύκολα αυτόν τον λεπτό και ελαφρύ υπολογιστή όπου θέλετε.
Όταν ο υπολογιστή σας σάς ακολουθεί παντού, η παραγωγικότητα και η
ψυχαγωγία σας γίνονται πιο απλές από ποτέ.

HP Fast Charge
Όταν τα επίπεδα φόρτισης του φορητού υπολογιστή είναι χαμηλά, κανείς
δεν μπορεί να περιμένει ώρες για επαναφόρτιση. Απενεργοποιήστε τη
συσκευή σας και φτάστε από το 0% στο 50% της φόρτισης σε περίπου 45
λεπτά.
Εξαιρετικά πλούσια εμπειρία ήχου
Με τέσσερα ηχεία HP, τεχνολογία HP Audio Boost και προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις από τους ειδικούς της Bang & Olufsen, η ψυχαγωγία ζωντανεύει
με ήχο που αισθάνεστε. Ξυπνήστε τις αισθήσεις σας με κορυφαίο ήχο.

1 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 τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί
μέτρηση υψηλής απόδοσης. Για την προβολή εικόνων 4K απαιτείται περιεχόμενο 4K. Ο χρόνος και η απόκριση φόρτωσης του συστήματος εξαρτώνται από τη διαμόρφωση του προϊόντος.
20 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
21 Η ταχύτητα μεταφοράς μπορεί να διαφέρει. Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να
είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
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Προδιαγραφές
απόδοση

Σχεδίαση

Λειτουργικό σύστημα

Χρώμα προϊόντος

Windows 10 Home 64

Φυσικό ασημί
Κάλυμμα με φινίρισμα από αλουμίνιο

Επεξεργαστής
Intel® Core™ i5-8250U (συχνότητα βάσης 1,6 GHz, συχνότητα ριπής έως 3,4 GHz με την
τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 8ης γενιάς

Λογισμικό

Μνήµη

HP Audio Switch, HP CoolSense, HP JumpStart

8 GB LPDDR3-2133 SDRAM (ενσωματωμένη)
Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.133 MT/s.

Λογισμικό

Αποθήκευση

Υπηρεσίες και υποστήριξη

Εφαρμογές ΗΡ
1 μήνα δοκιμαστική έκδοση για τους νέους πελάτες του Office 365
McAfee LiveSafe™ 2

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Dropbox1

Γραφικά

Πρόσθετες πληροφορίες

Ξεχωριστά: NVIDIA® GeForce® MX150 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB);

Αριθμός προϊόντος

Ήχος
Bang & Olufsen, τέσσερα ηχεία, HP Audio Boost

P/N: 4CP81EA #AB7
UPC/EAN code: 192545823227

Οθόνη

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας

Αντιθαμβωτική οθόνη FHD IPS micro-edge 33,8 cm (13,3") με οπισθοφωτισμό WLED και
ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View (1920 x 1080)

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver

Ισχύς
Τροφοδοτικό AC 65 W;

1,21 kg;
Συσκευασμένο: 2,11 kg

Τύπος μπαταρίας

διαστάσεις

Ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 53,2 Wh;
Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μπαταρίας: περίπου 50% σε 45 λεπτά 5

30,7 x 21,2 x 1,49 cm;
Συσκευασμένο: 6,9 x 30,5 x 52 cm

Τελική διάρκεια μπαταρίας

Εγγύηση

Εκτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας έως 14 ώρες3

Περιορισμένη εγγύηση 2 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.

Αναπαραγωγή βίντεο για τη μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Έως 10 ώρες και 45 λεπτά3

Συνδεσιμότητα

Βάρος

Πληκτρολόγιο

Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2
συμβατότητα με το Miracast

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

Διαχείριση ασφάλειας
Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων

Θύρες
1 USB 3.1 Type-C™ 1ης γενιάς (μεταφορά δεδομένων έως 5 Gb/s, παροχή ισχύος,
DisplayPort™ 1.2, HP Sleep and Charge); 2 USB 3.1 1ης γενιάς (1 HP Sleep and Charge); 1
σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου
1 συσκευή ανάγνωσης καρτών μέσων microSD

Webcam
Κάμερα HP Wide Vision HD με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Συνιστώμενα αξεσουάρ

Υπηρεσίες εγγύησης*

* Δεν περιλαμβάνεται.
Ποντίκι HP Spectre
Bluetooth® 500 (Ασημί
Pike Silver)
1AM58AA

Στερεοφωνικό σετ
ακουστικώνμικροφώνου HP H2800
(Λευκό με ασημί Pike
Silver)
2AP95AA

Σταθμός σύνδεσης
ταξιδιού HP Spectre
USB-C™
2SR85AA

Παραλαβή και επιστροφή για
3 έτη
UM963E

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 Επαναφορτίζει την μπαταρία έως και 50% μέσα σε 45 λεπτά, όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο (μέσω της εντολής τερματισμού λειτουργίας). Συνιστάται για χρήση με τον προσαρμογέα HP που παρέχεται με τον φορητό υπολογιστή. Δεν συνιστάται για χρήση με φορτιστή μπαταρίας
μικρότερης χωρητικότητας. Μόλις η φόρτιση φτάσει στο 50%, η ταχύτητα φόρτισης επανέρχεται στο κανονικό επίπεδο. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει κατά +/-10% λόγω των ανοχών του συστήματος. Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα 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/.

© Copyright 2018 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 του παρόντος δεν μπορεί 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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