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Ένας εξαιρετικά λεπτός και ελαφρύς φορητός υπολογιστής με
πλούσια χαρακτηριστικά απόδοσης και στυλ.

Εκφραστείτε όπως ποτέ στο παρελθόν με αυτόν τον κομψό και πανίσχυρο φορητό υπολογιστή που έχει
κατασκευαστεί ειδικά για εσάς. Αρκετά λεπτός ώστε να σας συνοδεύει παντού και ισχυρός ώστε να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις κάθε ημέρας.

Κάντε περισσότερα

Όλες οι δραστηριότητές σας γίνονται
πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ό,τι
πριν, με τον πιο πρόσφατο
επεξεργαστή και τα προηγμένα
γραφικά. Παρακολουθήστε βίντεο,
επεξεργαστείτε φωτογραφίες και
συνδεθείτε με την οικογένεια και
τους φίλους σας με όλη την ισχύ που
χρειάζεστε για τις εργασίες σας.1

Λεπτός. Ταιριάζει παντού.

Το λείο μεταλλικό φινίρισμα
προσδίδει σε αυτό τον φορητό
υπολογιστή εντυπωσιακή και
εκλεπτυσμένη εμφάνιση - από το
ανυψωμένο πληκτρολόγιο έως τη
νέα σχεδίαση με στενό πλαίσιο, κάθε
λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί με
γνώμονα την άνεση και το στυλ.

Μια πραγματικά δυνατή εμπειρία
ήχου

Με δύο ηχεία HP, τεχνολογία HP
Audio Boost και τις προσαρμοσμένες
ρυθμίσεις από τους ειδικούς της B&O
PLAY, μπορείτε να απολαμβάνετε μια
πλούσια, αυθεντική εμπειρία ήχου.
Αφήστε τον ήχο να σας συγκινήσει.

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.1

_

Οθόνη Full HD
Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε εξαιρετικά ευκρινή και ζωντανά
γραφικά και εικόνες με την ποιότητα των 2 εκατομμυρίων pixel. Η
ανάλυση 1.920 x 1.080 δίνει μια νέα διάσταση σε όλο το ψηφιακό σας
περιεχόμενο.2

_

_

_
_
_
_

Οθόνη Micro-Edge
Συμπιέζοντας μια μεγαλύτερη οθόνη σε μικρότερο πλαίσιο, αυτό το
εξαιρετικά λεπτό, σχεδόν αόρατο πλαίσιο φέρνει την επανάσταση στην
εμφάνιση της οθόνης σας, με ελκυστικά αποδοτική σχεδίαση.
Μια πραγματικά δυνατή εμπειρία ήχου
Τα δύο ηχεία της HP και ο προσαρμοσμένος ήχος από τους ειδικούς της
B&O PLAY προσφέρουν πλούσιο, αυθεντικό ήχο. Αφήστε τον ήχο να σας
συναρπάσει.
USB-C™
Μεταφέρετε δεδομένα σε υψηλές ταχύτητες από ή προς μια εξωτερική
συσκευή αποθήκευσης, με αυτή τη θύρα USB-C™. Επίσης είναι
αντιστρεπτή για να μην ανησυχείτε μήπως συνδέσετε το βύσμα
ανάποδα.18,19

Συσκευή ανάγνωσης καρτών SD και Micro SD
Απλώς τοποθετήστε μια κάρτα SD ή Micro SD και αυξήστε την
αποθηκευτική ικανότητα της συσκευής σας για περισσότερες ταινίες,
φωτογραφίες και μουσική, ή αποκτήστε εύκολη πρόσβαση στο
περιεχόμενο που έχετε σε κάποια υπάρχουσα κάρτα.
Αποθήκευση cloud στο Dropbox
Αποθηκεύστε και συγχρονίστε το περιεχόμενό σας online με το Dropbox.
Εξασφαλίστε 25 GB χώρου αποθήκευσης για ένα χρόνο για να έχετε
πρόσβαση, να διαχειρίζεστε και να μοιράζεστε τις φωτογραφίες, τη
μουσική και τα αρχεία σας από οπουδήποτε μέσω Internet.20
_

Δοκιμαστική έκδοση McAfee LiveSafe 30 ημερών
Προστατέψτε το λειτουργικό σας σύστημα με δωρεάν συνδρομή McAfee
LiveSafe για 30 ημέρες.21

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.
2
Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
20
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.
21
Προστατέψτε το λειτουργικό σας σύστημα με δωρεάν συνδρομή McAfee LiveSafe για 30 ημέρες.
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Προδιαγραφές
Απόδοση

Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
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)6,7
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 8ης γενιάς
Μνήµη
6 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 2 GB, 1 x 4 GB)
Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.400 MT/s.
Αποθήκευση
1 TB 5.400 rpm SATA
Μνήμη PCIe® NVMe™ Intel® Optane™ 16 GB για πιο γρήγορη αποθήκευση
Dropbox1
Γραφικά
Ξεχωριστά NVIDIA® GeForce® MX130 (αποκλειστική μνήμη DDR3 2 GB)
Ήχος
B&O PLAY, δύο ηχεία, HP Audio Boost
Οθόνη
Αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA micro-edge 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό WLED
(1920 x 1080)
Ισχύς
Τροφοδοτικό AC 65 W
Τύπος μπαταρίας
Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 41 Wh
Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μπαταρίας: περίπου 50% σε 45 λεπτά5
Τελική διάρκεια μπαταρίας
Εκτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας έως 11 ώρες και 30 λεπτά3
Αναπαραγωγή βίντεο για τη μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Έως 9 ώρες και 30 λεπτά3
_

Συνδεσιμότητα

Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο LAN 10/100/1000 GbE
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας Realtek RTL8821CE 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® και
Bluetooth® 4.2 (συμβατότητα με το Miracast, υποστήριξη MU-MIMO)
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 HDMI 1.4; 1 RJ-45; 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών
Webcam
Κάμερα HP Wide Vision HD με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο διπλής
συστοιχίας

Συνιστώμενα αξεσουάρ*

Σχεδίαση

Χρώμα προϊόντος
Κάλυμμα σε μεταλλικό ασημί, βάση και πλαίσιο πληκτρολογίου σε φυσικό ασημί;
Κάλυμμα σε μοτίβο ανοδίωσης με αμμοβολή, ματ μοτίβο βάσης και πλαισίου
πληκτρολογίου
_

Λογισμικό

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

Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός προϊόντος
P/N: 4DM09EA #AB7
UPC/EAN code: 192545823821
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
1,85 kg
Διαστάσεις
36,16 x 24,56 x 1,79 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
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο τύπου island πλήρους μεγέθους με
ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο
HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής
Διαχείριση ασφάλειας
Υποστήριξη κλειδαριάς ασφαλείας Kensington NanoSaver™
Αισθητήρες
Επιταχυνσιόμετρο

Υπηρεσίες εγγύησης*

* Δεν περιλαμβάνεται.
Σακίδιο πλάτης
HP Classic 39,62
cm (15,6")
1FK05AA

Στερεοφωνικό
Ασύρματο ποντίκι
Παραλαβή και
σετ
HP Z3700 σε
επιστροφή για 3 έτη
ακουστικώνχρυσό χρώμα
U4819E
μικροφώνου HP
X7Q43AA
H2800 (Μαύρο με
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
μεταξένιο χρυσό)
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
2AP94AA
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/.
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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. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα
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