Φύλλο δεδομένων

Φορητός υπολογιστής HP ProBook 430
G8
Μοντέρνος σχεδιασμός για τον σύγχρονο τρόπο εργασίας

Με τη νέα συμπαγή σχεδίαση, ο φορητός
υπολογιστής HP ProBook 430 προσφέρει
εμπορικές επιδόσεις, ασφάλεια και αντοχή σε
επαγγελματίες που εργάζονται σε
αναπτυσσόμενες εταιρείες και μετακινούνται
από το γραφείο τους στην αίθουσα συσκέψεων
και στο σπίτι.

Η HP συνιστά τα Windows 10 Pro για
επιχειρήσεις

Νέα σχεδίαση για όπου σας βγάλει η δουλειά σας
Το συμπαγές, ελαφρύ περίβλημα πάχους 16mm με στοιχεία από αλουμίνιο μεταφέρεται με
ευκολία από το ένα μέρος στο άλλο. Η προαιρετική οθόνη υψηλής φωτεινότητας3 σας
παρέχει αναλογία οθόνης-σώματος πάνω από 84% ενώ το νέο πληκτρολόγιο σας
προσφέρει μια αθόρυβη και άμεση εμπειρία.
Πολυεπίπεδη προστασία
Η αναπτυσσόμενη επιχείρησή σας απαιτεί την προστασία ενός υπολογιστή με λειτουργίες
ασφαλείας επαγγελματικής κατηγορίας. Ο HP ProBook 430 διαθέτει βελτιωμένη ασφάλεια
και ιδιωτικότητα, ξεκινώντας από το BIOS.
Ισχύς που διαρκεί
Εξοπλισμένος με τον πιο πρόσφατο προαιρετικό τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel®2,4 με
την καινοτόμο κάρτα γραφικών Intel® Iris® Xᵉ 5 και τη γρήγορη, αναβαθμίσιμη μνήμη δύο
καναλιών SODIMM 6, ο HP ProBook 430 έχει μοναδική απόδοση χάρη στη μεγάλη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας και τις μονάδες δίσκου στερεής κατάστασης υψηλής ταχύτητας.
Το πανάλαφρο περίβλημα με στοιχεία από αλουμίνιο προσδίδει μια κομψή εμφάνιση. Η
αξιόπιστη απόδοση βασίζεται στις δοκιμές 120.000 ωρών που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο
της διαδικασίας HP Total Test Process και των δοκιμών MIL-STD 810H.7,8
Ενισχύστε την απόδοση των απαιτητικών επαγγελματικών εφαρμογών σας με έναν
προαιρετικό τετραπύρηνο επεξεργαστή Intel® Core™.2,4
Εκκινήστε γρήγορα τον υπολογιστή σας χάρη στη συνδεδεμένη σύγχρονη αναμονή που
διατηρεί τον υπολογιστή σας συνδεδεμένο και επαναφέρετέ τον σε λειτουργία μέσω του
προαιρετικού αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων.3
Απολαύστε την ομοιόμορφη αίσθηση και την εξαιρετικά αθόρυβη πληκτρολόγηση του
ανασχεδιασμένου πληκτρολογίου με κοίλα πλήκτρα από καουτσούκ.
Οι επιθέσεις στο υλικολογισμικό μπορούν να καταστρέψουν εντελώς τον υπολογιστή σας.
Παραμείνετε προστατευμένοι με το HP Sure Start Gen6, το BIOS με δυνατότητα αυτόματης
επιδιόρθωσης που αποκαθίσταται αυτόματα από επιθέσεις ή αλλοιώσεις.9
Ενισχύστε την ασφάλειά σας με πολλαπλούς παράγοντες ελέγχου ταυτότητας και
αυστηρές πολιτικές σε επίπεδο του λογισμικού.10
Το πού μπορείτε να δουλέψετε καθορίζεται από τη φορητότητα του υπολογιστή σας και
την αξιοπιστία μιας γρήγορης σύνδεσης. Εξασφαλίστε γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση σε
πυκνά ασύρματα περιβάλλοντα με Wi-Fi 6 ταχύτητας Gbit.11,12
Αποκλείστε στη στιγμή τα αδιάκριτα βλέμματα, κάνοντας την οθόνη σας να σκουραίνει και
να μην μπορεί να διαβαστεί από το πλάι, με το προαιρετικό HP Sure View Gen3.13
Μείνετε ήσυχοι με την ενσωματωμένη κάμερα ιδιωτικότητας της HP που προστατεύει τον
φακό της κάμερας.14
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Φορητός υπολογιστής HP ProBook 430 G8 Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα

Windows 10 Pro 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro για επιχειρήσεις1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 10 Pro (Windows 10 Enterprise διαθέσιμα με συμφωνία παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης)1
FreeDOS

Οικογένεια επεξεργαστή6

Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 11ης γενιάς; Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 11ης γενιάς; Επεξεργαστής Intel® Core™ i3 11ης γενιάς

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3,4,5,6

Επεξεργαστής Intel® Core™ i3-1115G4 με κάρτα γραφικών Intel® UHD (έως 4,1 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L3 6 MB,
2 πυρήνες); Intel® Core™ i5-1135G7 (έως 4,2 GHz με τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L38 MB, 4 πυρήνες); Intel® Core™ i7-1165G7
(έως 4,7 GHz με τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L312 MB, 4 πυρήνες)

Μέγιστη μνήμη

32 GB DDR4-3200 SDRAM 7
Και οι δύο υποδοχές είναι προσβάσιμες/αναβαθμίσιμες μόνο από το τμήμα IT ή από τους ίδιους τους χρήστες. Υποστηρίζει μνήμη δύο καναλιών.

Υποδοχές μνήμης

2 SODIMM

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

έως 512 GB Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD με μνήμη Intel® Optane™ H10 32 GB8,9,10
128 GB έως 1 TB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ M.2 TLC8
256 GB έως 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD8

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιο, μετρικό)

33,8 cm (13,3")

Οθόνη

Αντιθαμβωτική οθόνη FHD 33,8 cm (13,3") (1920 x 1080), IPS, στενό πλαίσιο, 250 nit, 45% NTSC; Αντιθαμβωτική οθόνη FHD 33,8 cm (13,3")
(1920 x 1080), IPS, στενό πλαίσιο, 400 nit, χαμηλή ισχύς, 72% NTSC; Αντιθαμβωτική οθόνη HD 33,8 cm (13,3") (1366 x 768), στενό πλαίσιο,
250 nit, 45% NTSC; Αντιθαμβωτική οθόνη αφής FHD 33,8 cm (13,3") (1920 x 1080), στενό πλαίσιο, 250 nit, 45% NTSC; Αντιθαμβωτική οθόνη
FHD 33,8 cm (13,3") (1920 x 1080), IPS, στενό πλαίσιο, 1000 nit, 100% sRGB, ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View 12,14,15,16

Διαθέσιμα γραφικά

Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών Intel® Iris® Xᵉ; Κάρτα γραφικών Intel® UHD12,41
(Υποστήριξη αποκωδικοποιητή HD, DX12 και HDMI 1.4b.)

Ήχος

Δύο στερεοφωνικά ηχεία, μικρόφωνο διπλής συστοιχίας

Υποδοχές επέκτασης

1 θύρα microSD (Υποστηρίζει SD, SDHC, SDXC.)

Θύρες και υποδοχές

2 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5Gbps (1 φόρτιση, 1 τροφοδοσία); 1 SuperSpeed USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης
10 Gbps (παροχή ισχύος USB, DisplayPort™); 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 1 HDMI 1.4b; 1 τροφοδοτικό AC
(Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.)

Συσκευές εισόδου

Πληκτρολόγιο HP Premium – αδιάβροχο, προαιρετικά οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο13; Clickpad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής;

Επικοινωνίες

Σύνθετος προσαρμογέας Intel® 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® και Bluetooth® 5, non-vPro®; Σύνθετος προσαρμογέας Intel® AX201 Wi-Fi 6
(2x2) και Bluetooth® 5, non-vPro®; Σύνθετος προσαρμογέας Realtek 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® και Bluetooth® 5 ;

Φωτογραφική μηχανή

Κάμερα HD 720p; Κάμερα IR (επιλεγμένα μοντέλα) 12

Λογισμικό

HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; Υποστήριξη HP Hotkey; Λογισμικό HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Αγορά Office
(πωλείται ξεχωριστά); HP Power Manager; HP WorkWell; myHP; Ρυθμίσεις ιδιωτικότητας HP; HSA Fusion για εμπορική χρήση; HSA Telemetry για
εμπορική χρήση; Touchpoint Customizer για εμπορική χρήση; Ειδοποιήσεις HP; Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 90 ημερών Xerox®
DocuShare®17,18,36

Διαχείριση ασφάλειας

Absolute Persistence Module; HP DriveLock και Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Έλεγχος ταυτότητας πριν από την εκκίνηση;
Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 2.0 με Windows 10 (πιστοποίηση Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; Windows Defender; HP
BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; Ενημέρωση BIOS μέσω δικτύου; Ασφάλεια κύριας εγγραφής εκκίνησης; Υποστήριξη λουκέτων περιβλήματος
και συσκευών κλειδώματος με καλώδιο; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3; HP
Sure Admin; HP Pro Security Edition23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35

Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων

Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων (επιλεγμένα μοντέλα)

Λειτουργίες διαχείρισης

HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen321,22

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό AC HP Smart 65 Watt Εξωτερικό τροφοδοτικό AC HP Smart 45 Watt Έξυπνο HP Smart 65 Watt USB Type-C®37

Τύπος μπαταρίας

Πολυμερές 3 στοιχείων, 45 Wh, μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP

Διάρκεια μπαταρίας

Έως 12 ώρες και 45 λεπτά42

διαστάσεις

30,69 x 20,84 x 1,59 cm

Βάρος

Από 1,28 kg (Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας

Πιστοποίηση ENERGY STAR®, εγγραφή EPEAT® Gold. Εγγραφή EPEAT® όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
Για την κατάσταση εγγραφής ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epeat.net.39

Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο; Πιστοποίηση TCO40

Εγγύηση

Τυπική περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για ανταλλακτικά και εργασία (1-1-0), ανάλογα με τη χώρα/περιοχή (διατίθενται αναβαθμίσεις).
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία.
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Φορητός υπολογιστής HP ProBook 430 G8
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Επαγγελματική τσάντα HP Business
Top Load 15,6

Αν χρησιμοποιείτε τον φορητό υπολογιστή εντός και εκτός γραφείου χρειάζεστε μια αξιόπιστη
θήκη που θα τον προστατεύει. Η επαγγελματική τσάντα HP Business Top Load 15,6 είναι ιδανική
για ζωή με ένταση, χάρη στα φερμουάρ με δυνατότητα κλειδώματος1, τη θήκη με θωράκιση RFID
και άφθονο χώρο για τη συσκευή σας μεγέθους έως 15,6" και τα απαραίτητα καθημερινά σας είδη.
Ο καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικών χαρακτηριστικών, λειτουργικότητας και αξίας της HP,
για τις σύγχρονες επιχειρησιακές εφαρμογές
Αριθμός προϊόντος: 2SC66AA

Λεπτό τροφοδοτικό ταξιδιού HP USBC 65 W

Χρησιμοποιήστε το ίδιο τροφοδοτικό για να τροφοδοτήσετε και να φορτίσετε ταυτόχρονα τον
φορητό υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας1 και μια δεύτερη συσκευή USB, στο γραφείο ή καθ'
οδόν, με το εντυπωσιακά μικρό και λεπτό τροφοδοτικό ταξιδιού ΗΡ USB-C 65 W. Ο καλύτερος
συνδυασμός επαγγελματικών χαρακτηριστικών, λειτουργικότητας και αξίας της HP, για τις
σύγχρονες επιχειρησιακές εφαρμογές
Αριθμός προϊόντος: 3PN48AA

Λεπτό πληκτρολόγιο και ποντίκι USB
HP

Εργαστείτε έξυπνα και μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το κομψό, λεπτό πληκτρολόγιο
και ποντίκι USB της HP, που έχουν σχεδιαστεί να συμπληρώνουν τους επαγγελματικούς
υπολογιστές HP κλάσης 2015. Εργαστείτε έξυπνα και μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το
κομψό, λεπτό πληκτρολόγιο και ποντίκι USB της HP, που έχουν σχεδιαστεί να συμπληρώνουν τους
επαγγελματικούς υπολογιστές HP κλάσης 2015.
Αριθμός προϊόντος: T6T83AA

Επιτόπια υποστήριξη HP για 3 έτη με
απόκριση την επόμενη εργάσιμη
ημέρα για φορητό υπολογιστή

Λάβετε επιτόπια υποστήριξη για 3 έτη με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U9VF3E
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Φορητός υπολογιστής HP ProBook 430 G8
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
2 Η τεχνολογία multicore έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων προϊόντων λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού

διαφέρουν ανάλογα
3 Προαιρετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο.
4 Ο τετραπύρηνος επεξεργαστής πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
5 Η κάρτα γραφικών Intel® Iris® Xᵉ απαιτεί επεξεργαστή Intel® Core™ i5 ή i7.
6 Η μνήμη δύο καναλιών πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό. Λόγω της μη τυπικής φύσεως ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστάται η χρήση μονάδας μνήμης της HP ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα.
Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με τη χαμηλότερη ταχύτητα μνήμης.
7 Η διαδικασία ολοκληρωμένης δοκιμής ΗΡ δεν αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση στις ίδιες συνθήκες δοκιμής. Για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία ζημιά, απαιτείται η προαιρετική υπηρεσία προστασίας από τυχαία ζημιά HP Accidental
Damage Protection Care Service.
8 Η δοκιμή MIL STD δεν αποσκοπεί να υποδείξει καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ή για στρατιωτική χρήση. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής
απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμής. Για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία ζημιά, απαιτείται η προαιρετική υπηρεσία προστασίας από τυχαία ζημιά HP Accidental Damage Protection Care Service.
9 Το HP Sure Start Gen6 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP.
10 Το HP Multi Factor Authenticate Gen3 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές και απαιτεί επεξεργαστή Intel® Core™, ενσωματωμένη κάρτα γραφικών Intel® και κάρτα WLAN Intel®.
11 Απαιτούνται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που πωλούνται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6 είναι συμβατό με προηγούμενες προδιαγραφές 802.11. Οι
προδιαγραφές για το Wi-Fi 6 (802.11ax) είναι προσωρινές και δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσωρινές, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα του υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές που
υποστηρίζουν 802.11ax.
12 Οι υποστηριζόμενες ταχύτητες Gigabit του Wi-Fi® επιτυγχάνονται με το Wi-Fi 6 (802.11ax) κατά τη μεταφορά αρχείων μεταξύ δύο συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή. Απαιτείται ασύρματος δρομολογητής ο οποίος πωλείται
ξεχωριστά και υποστηρίζει κανάλια 160 MHz.
13 Το ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View Gen3 αποτελεί προαιρετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά και έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε οριζόντιο προσανατολισμό.
14 Η κάμερα ιδιωτικότητας της ΗΡ διατίθεται μόνο σε υπολογιστές με κάμερα υψηλής ευκρίνειας ή υπερύθρων και πρέπει να εγκατασταθεί στο εργοστάσιο.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
1 Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση

της λειτουργικότητας
3 Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή όλες οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η
συχνότητα του ρολογιού διαφ
4 Η ταχύτητα επεξεργαστή αναφέρεται στη λειτουργία μέγιστης απόδοσης. Σε λειτουργία βελτιστοποίησης μπαταρίας, οι επεξεργαστές θα λειτουργούν σε χαμηλότερες ταχύτητες.
5 Η απόδοση της τεχνολογίας Intel® Turbo Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.intel.com/technology/turboboost.
6 Σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης της Microsoft, η HP δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows 8 ή Windows 7 σε προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί με επεξεργαστές Intel και AMD 7ης γενιάς και πιο πρόσφατους, ούτε παρέχει
προγράμματα οδήγησης για W
7 Λόγω της μη τυπικής φύσεως ορισμένων μονάδων μνήμης τρίτων κατασκευαστών, συνιστάται η χρήση μονάδας μνήμης της HP ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα. Εάν συνδυάσετε διαφορετικές ταχύτητες μνήμης, το σύστημα θα λειτουργεί με
τη χαμηλότερη ταχύτητα μν
8 Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
9 Η επιτάχυνση που προσφέρει στο σύστημα η μνήμη Intel® Optane™ δεν αντικαθιστά ούτε αυξάνει τη μνήμη DRAM στο σύστημα. Απαιτείται επεξεργαστής Intel® Core™ 8ης γενιάς ή νεότερος, έκδοση BIOS με υποστήριξη Intel® Optane™, Windows 10 64
bit και πρόγραμμα οδήγησης Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST).
10 Η μνήμη Intel® Optane™ H10 διατίθεται μόνο για Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD.
11 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN είναι προσωρινές και δεν έχουν
οριστικοποιηθεί. Εάν
12 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
13 Το οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο αποτελεί προαιρετικό χαρακτηριστικό.
14 Οι αναλύσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες της οθόνης και τις ρυθμίσεις ανάλυσης και βάθους χρώματος.
15 Το ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View αποτελεί προαιρετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά και έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε οριζόντιο προσανατολισμό.
16 Η πραγματική φωτεινότητα θα είναι μικρότερη με την οθόνη αφής ή με το φίλτρο Sure View.
17 Το HP Connection Optimizer απαιτεί Windows 10.
18 Για το HP Support Assistant απαιτούνται Windows και πρόσβαση στο Internet.
19 Το HP Driver Packs δεν είναι προεγκατεστημένο. Ωστόσο, μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.
20 Μπορείτε να κατεβάσετε το HP Manageability Integration Kit από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.
21 Η μονάδα υλικολογισμικού Absolute αποστέλλεται απενεργοποιημένη και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με την αγορά συνδρομητικής άδειας και την πλήρη ενεργοποίηση από τον πράκτορα του λογισμικού. Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς
συνδρομητικής άδειας για διαστήματα που καλύπτουν πολλά έτη. Η υπηρεσία διατίθεται με περιορισμούς. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
22 Μπορείτε να κατεβάσετε το HP Manageability Integration Kit από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.
23 Η μονάδα υλικολογισμικού Absolute αποστέλλεται απενεργοποιημένη και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο με την αγορά συνδρομητικής άδειας και την πλήρη ενεργοποίηση από τον πράκτορα του λογισμικού. Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς
συνδρομητικής άδειας για διαστήματα που καλύπτουν πολλά έτη. Η υπηρεσία διατίθεται με περιορισμούς. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες: https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
24 Το HP Drive Lock & Automatic Drive Lock δεν υποστηρίζεται σε μονάδες NVMe.
25 HP Secure Erase για τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88 του NIST (National Institute of Standards and Technology) Μέθοδος καθαρισμού "Απαλοιφή". Το HP Secure Erase δεν υποστηρίζει πλατφόρμες με Intel® Optane™.
26 Το υλικολογισμικό TPM είναι έκδοσης 2.0. Το υλικό TPM είναι έκδοσης v1.2 και αποτελεί υποσύνολο της έκδοσης v0.89 της προδιαγραφής TPM 2.0, όπως έχει υλοποιηθεί από την Intel Platform Trust Technology (PTT).
27 Το HP Sure Click απαιτεί Windows 10 Pro ή Enterprise και υποστηρίζει Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ και Chromium™. Τα υποστηριζόμενα συνημμένα περιλαμβάνουν αρχεία Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) και αρχεία PDF μόνο
για ανάγνωση, εφόσον είναι εγκατεστημένο το Microsoft Office ή το Adobe Acrobat.
28 Για τις ενημερώσεις, απαιτείται ενεργοποίηση του Windows Defender, Windows 10 και σύνδεση στο Internet.
29 Το HP BIOSphere Gen5 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP Pro και Elite. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος για λεπτομέρειες. Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα και τις διαμορφώσεις.
30 Το HP Sure Sense απαιτεί Windows 10 Pro ή Enterprise.
31 Το HP Client Security Manager Gen6 απαιτεί Windows και διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP Pro και Elite.
32 Το HP Sure Start Gen6 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP.
33 Το HP Sure Run Gen3 είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους υπολογιστές με Windows 10, HP Pro, Elite και Workstation με επιλεγμένους επεξεργαστές Intel® ή AMD.
34 Το HP Sure Recover Gen3 είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους υπολογιστές HP και απαιτεί ανοιχτή σύνδεση δικτύου. Πριν χρησιμοποιήσετε το HP Sure Recover, συνιστάται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των σημαντικών αρχείων, δεδομένων,
φωτογραφιών, βίντεο κ.λπ. για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων.
35 Το HP Sure Admin απαιτεί Windows 10, HP BIOS, HP Manageability Integration Kit από την ιστοσελίδα http://www.hp.com/go/clientmanagement και την εφαρμογή για smartphone HP Sure Admin Local Access Authenticator από το Android ή Apple
store.
36 Απλά εγγραφείτε και αρχίστε να χρησιμοποιείτε το Xerox® DocuShare® Go. Χωρίς πιστωτική κάρτα. Καμία δέσμευση. Τα δεδομένα δεν θα είναι διαθέσιμα εκτός εάν καταχωρηθεί συνδρομή πριν από τη λήξη της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου 90
ημερών. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/docusharego.
37 Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
38 Οι υπηρεσίες HP Care Pack πωλούνται ξεχωριστά. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν
απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: http://www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της HP που παρέχονται ή υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο
πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της HP ή από την Περιορισμένη
Εγγύηση της HP που συνοδεύει το προϊόν HP.
39 Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net
40 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα υπόλοιπα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που αποκτάτε μετά την αγορά μπορεί να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα
σε αλογόνο.
41 Οι δυνατότητες γραφικών Intel® Iris® Xᵉ απαιτούν ρύθμιση των παραμέτρων του συστήματος με επεξεργαστή Intel® Core™ i5 ή i7 με επεξεργαστές και μνήμη δύο καναλιών. Η κάρτα γραφικών Intel® Iris® Xᵉ με επεξεργαστή Intel® Core™ i5 ή 7
επεξεργαστές και μνήμη ενός καναλιού θα λειτουργοί μόνο ως κάρτα γραφικών UHD.
42 Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα Windows 10 με MM14 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 μέγι
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