
Φύλλο δεδομένων

Υπολογιστής Microtower HP ProDesk
600 G6
Εύκολη διαχείριση της απόδοσης και της επεκτασιμότητας

Η εργασία σας εξελίσσεται και ο υπολογιστής
σας πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτος για να
χειρίζεται νέο, μεγαλύτερο όγκο
αποτελεσματικά και οικονομικά. Ο HP ProDesk
600 Microtower συνδυάζει την ισχύ και την
ασφάλεια που χρειάζεστε σε έναν
αποτελεσματικό και εύκολα διαχειρίσιμο
υπολογιστή, έτοιμο για χρήση.

Ο κατασκευαστής HP συνιστά τα Windows
10 Pro για επιχειρήσεις

Ο κατασκευαστής HP συνιστά τα
Windows 10 Pro  για επιχειρήσεις

Επεξεργαστές Intel® Core™

Ισχυρές επιλογές

Επιλέξτε έναν υψηλής απόδοση επεξεργαστή Intel® Core™ 10ης γενιάς , με προαιρετική μνήμη Intel® Optane™ H10  και
προαιρετική διακριτή κάρτα γραφικών υψηλών προδιαγραφών  για την προβολή περιεχομένου VR.

Επέκταση της αξίας της επένδυσής σας

Η αξία της επένδυσής σας ολοκληρώνεται με την επέκταση της διάρκειας ζωής του υπολογιστή σας. Ο HP ProDesk 600 MT
διαθέτει τέσσερις θέσεις και τρεις υποδοχές, τρεις υποδοχές M.2—μία για WLAN και δύο για αποθήκευση—και πολλές
διαμορφώσιμες θύρες.

Ενσωματωμένη ασφάλεια

Το HP Sure Sense χρησιμοποιεί προχωρημένη προστασία που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη βαθιάς μάθησης για να σας
βοηθήσει να προστατευτείτε από πρωτόγνωρες απειλές. Το ενσωματωμένο σύστημα κλειδώματος με καλώδιο σας βοηθά
να προστατέψετε το ενσύρματο ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας από κλοπές.

Ένας μακροχρόνιος συνεργάτης

Αυτός ο έτοιμος για χρήση υπολογιστής διαθέτει σταθερότητα πλατφόρμας 18 μηνών για μεγάλη διάρκεια ζωής και
υποβάλλεται σε δοκιμές MIL-STD 810H  καθώς και στη Διαδικασία ολοκληρωμένης δοκιμής ΗΡ 120.000 ωρών.  Μειώστε τη
διείσδυση ατμοσφαιρικών σωματιδίων με ένα προαιρετικό φίλτρο σκόνης  που συμβάλλει στην παράταση της ζωής του
υπολογιστή σας.

Με 10 συνολικά θύρες USB, συμπεριλαμβανομένης μίας θύρας USB Type-C®, έως τρεις εξόδους βίντεο και προαιρετική
συνδεσιμότητα Bluetooth® 5, ο HP ProDesk 600 MT μετατρέπεται σε διανομέα για όλες τις συσκευές σας στο γραφείο.

Στηρίξτε τη δέσμευση για τη δημιουργία και χρήση πιο βιώσιμων προϊόντων. Η παροχή ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, η
χρήση πλαστικών που θα κατέληγαν στους ωκεανούς για την κατασκευή του περιβλήματος του ηχείου και η συσκευασία από
διαμορφωμένο πολτό περιορίζουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σταματήστε τις ανεπιθύμητες αλλαγές των ρυθμίσεων ασφαλείας και περιορίστε τη διάδοση του κακόβουλου λογισμικού με
το HP Sure Run Gen3 που εντοπίζει, απομονώνει και παρέχει αναφορές σχετικά με τις επιθέσεις που επιδιώκουν την
καταστροφή διεργασιών.

Το HP Sure Recover Gen3 διασφαλίζει γρήγορη, ασφαλή και αυτόματη ανάκτηση από προχωρημένες κακόβουλες επιθέσεις
στο λειτουργικό σας σύστημα. Ελαχιστοποιήστε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας ανακτώντας το λειτουργικό σας σύστημα
μέσω σύνδεσης LAN ή Wi-Fi® που μπορείτε να διακόψετε ή να επαναλάβετε σε περίπτωση απώλειας της σύνδεσης.

Τα κακόβουλα λογισμικά εξελίσσονται ταχύτατα και τα παραδοσιακά προγράμματα προστασίας από ιούς δεν μπορούν
πάντα να αναγνωρίσουν τις νέες επιθέσεις. Προστατέψτε τον υπολογιστή σας από πρωτόγνωρες επιθέσεις με το HP Sure
Sense που χρησιμοποιεί τεχνητή νοη

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.

Προστατεύστε τον υπολογιστή σας από τοποθεσίες web, συνημμένα, κακόβουλο λογισμικό, ransomware και ιούς με
ασφάλεια που επιβάλλεται από το υλικό με το HP Sure Click.

Διατηρήστε την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα και μειώστε τις διακοπές λειτουργίας με αυτοματοποίηση
υλικολογισμικού με το HP BIOSphere Gen6. Οι υπολογιστές σας χαίρουν μεγαλύτερης προστασίας χάρη στις αυτόματες
ενημερώσεις και τους αυτόματους ελέγχους ασφάλειας.

Το HP Manageability Integration Kit επιταχύνει τη δημιουργία εικόνων και τη διαχείριση του υλικού, του BIOS και της
ασφαλείας μέσω του Microsoft System Center Configuration Manager.

Απλοποιήστε την προστασία του υπολογιστή σας. Το HP Client Security Manager Gen6 προσφέρει ένα μοναδικό σημείο για τη
διαμόρφωση και διαχείριση των χαρακτηριστικών ισχυρής ασφάλειας του υπολογιστή σας.

Οι ITDM μπορούν γρήγορα να συμβάλλουν στη δημιουργία, την βελτίωση και τη διασφάλιση προσαρμοσμένων εικόνων των
Windows με τον HP Image Assistant.
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Υπολογιστής Microtower HP ProDesk 600 G6 Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα

Windows 10 Pro 64 – Η HP συνιστά Windows 10 Pro για επιχειρήσεις
Windows 10 Pro 64 (μόνο National Academic)
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64
FreeDOS

Οικογένεια επεξεργαστή Επεξεργαστής Intel® Core™ i3 10ης γενιάς; Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 10ης γενιάς; Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 10ης γενιάς; Επεξεργαστής Intel® Pentium®

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Intel® Core™ i7-10700 με κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 (βασική συχνότητα 2,9 GHz, έως 4,7 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 16 MB L3, 8
πυρήνες) υποστηρίζει την τεχνολογία Intel® vPro™; Intel® Core™ i7-10700 με κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 (βασική συχνότητα 2,9 GHz, έως 4,8 GHz με την τεχνολογία
Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 16 MB L3, 8 πυρήνες); Intel® Core™ i5-10600 με κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 (βασική συχνότητα 3,3 GHz, έως 4,8 GHz με την
τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 12 MB L3, 6 πυρήνες) υποστηρίζει την τεχνολογία Intel® vPro™; Intel® Core™ i5-10600 με κάρτα γραφικών Intel® UHD 630
(βασική συχνότητα 3,3 GHz, έως 4,8 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 12 MB L3, 6 πυρήνες); Intel® Core™ i5-10500 με κάρτα γραφικών Intel® UHD
630 (βασική συχνότητα 3,1 GHz, έως 4,5 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 12 MB L3, 6 πυρήνες) υποστηρίζει την τεχνολογία Intel® vPro™; Intel®
Core™ i5-10500 με κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 (βασική συχνότητα 3,1 GHz, έως 4,5 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 12 MB L3, 6 πυρήνες);
Intel® Core™ i5-10400 με κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 (βασική συχνότητα 2,9 GHz, έως 4,3 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 12 MB L3, 6
πυρήνες); Intel® Core™ i3-10320 με κάρτα γραφικών Intel® HD 630 (βασική συχνότητα 3,8 GHz, έως 4,6 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB L3, 4
πυρήνες); Intel® Core™ i3-10300 με κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 (βασική συχνότητα 3,7 GHz, έως 4,4 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 8 MB L3,
4 πυρήνες); Intel® Core™ i3-10100 με κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 (βασική συχνότητα 3,6 GHz, έως 4,3 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 6 MB
L3, 4 πυρήνες); Intel® Pentium® Gold G6500 με κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 (βασική συχνότητα 4,1 GHz, μνήμη cache 4 MB L3, 2 πυρήνες); Intel® Pentium® Gold G6400
με κάρτα γραφικών Intel® UHD 610 (βασική συχνότητα 4,0 GHz, μνήμη cache 4 MB L3, 2 πυρήνες); Intel® Pentium® Gold G6600 με κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 (βασική
συχνότητα 4,2 GHz, μνήμη cache L3 4 MB, 2 πυρήνες)

Chipset Intel® Q470

Μορφή Microtower

Μέγιστη μνήμη
128 GB DDR4-2666 SDRAM; 128 GB DDR4-3200 SDRAM 
Ταχύτητες μεταφοράς έως 2666 MT/s για επεξεργαστές Celeron®, Pentium®, Intel® Core™ i3 και Intel® Core™ i5. Ταχύτητες μεταφοράς έως 2933 MT/s για επεξεργαστές
Intel® Core™ i7

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης

500 GB έως 2 TB HDD SATA
έως 500 GB SATA SED Opal 2 HDD
έως 500 GB SATA SED FIPS HDD
256 GB έως 512 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ M.2
128 GB έως 2 TB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ TLC M.2
256 GB έως 512 GB PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD
256 GB έως 512 GB Μνήμη Intel® Optane™ H10 με μονάδα στερεάς κατάστασης
Μνήμη NVMe™ Intel® Optane™ 16 GB για πιο γρήγορη αποθήκευση

Μονάδα οπτικού δίσκου Λεπτή μονάδα DVD-Writer HP 9,5 mm; Λεπτή μονάδα DVD-ROM HP 9,5 mm; Λεπτή μονάδα εγγραφής Blu-ray HP 9,5 mm 

Διαθέσιμα γραφικά
Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών Intel® UHD 630; Κάρτα γραφικών Intel® UHD 610
Ξεχωριστά: Κάρτα γραφικών AMD Radeon™ R7 430 (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB); Κάρτα γραφικών AMD Radeon™ RX 550X (αποκλειστική μνήμη GDDR5 4 GB)

Ήχος Κωδικοποιητής Realtek ALC3205, εσωτερικό ηχείο 2 Watt, Universal υποδοχή ήχου, σύνθετη υποδοχή μικροφώνου/ακουστικών

Υποδοχές επέκτασης 1 M.2 2230, 1 PCIe 3 x16; 1 PCIe 3 x1; 1 PCIe 3 x16 (συνδεδεμένη ως x4); 2 M.2 2280  (1 υποδοχή M.2 2230 για WLAN και 2 υποδοχές M.2 2280 για αποθήκευση)

Θύρες και υποδοχές

Μπροστά: 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 1 SuperSpeed USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps; 2 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό
σηματοδότησης 10Gbps; 2 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5Gbps (1 γρήγορη φόρτιση)
Πίσω: 1 έξοδος ήχου; 1 υποδοχή τροφοδοσίας; 1 RJ-45; 3 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps; 2 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 480Mbps; 2
DisplayPort™ 1,4
Προαιρετικές θύρες: 1 συσκευή ανάγνωσης καρτών SD 4; Θύρα Flex IO 1 – Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές: DisplayPort™ 1.4, VGA, HDMI 2.0, σειριακή,
SuperSpeed USB Type-C® με ρυθμό σηματοδοσίας 10 Gbps (εναλλακτική λειτουργία DisplayPort™), Dual SuperSpeed USB Type-A με ρυθμό σηματοδοσίας 5 Gbps; Κάρτες
με πρόσθετα: Thunderbolt™ 3.0, 4x σειριακή, συνδυασμός σειριακής θύρας και θύρας PS/2 ή παράλληλη

Συσκευές εισόδου
Ενσύρματο πληκτρολόγιο HP Desktop 320K; Λεπτό επαγγελματικό πληκτρολόγιο HP PS/2; Σετ ασύρματου λεπτού επαγγελματικού πληκτρολογίου και ποντικιού HP;
Λεπτό επαγγελματικό πληκτρολόγιο HP USB Business SmartCard CCID ; Ποντίκι λέιζερ HP USB 1.000 dpi; Οπτικό ποντίκι HP USB; Ποντίκι HP PS/2; Ενσύρματο ποντίκι HP
Desktop 320M ;

Επικοινωνίες LAN: Intel® I210-T1 PCIe® GbE; Intel® I219LM GbE ; WLAN: Κάρτα σύνθετου προσαρμογέα Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) και Bluetooth® M.2 PCIe® μη vPro™ ;

Θέσεις δίσκων
Μία μονάδα σκληρού δίσκου (HDD) 2,5"; Μία μονάδα σκληρού δίσκου (HDD) 3,5" με δυνατότητα μετατροπής σε δύο HDD 2,5" με κουτί; Μία θέση μονάδας οπτικού δίσκου
5,25" παλαιότερου τύπου με δυνατότητα μετατροπής σε μία μονάδα σκληρού δίσκου (HDD) 3,5" 

Περιβαλλοντικά στοιχεία
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35 °C; 
Υγρασία λειτουργίας: 5% έως 90% σχετική υγρασία; 

Λογισμικό
Λογισμικό HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Αγορά Office (πωλείται ξεχωριστά); HP JumpStarts; Βοηθητικά προγράμματα υποστήριξης επιτραπέζιων
υπολογιστών HP

Διαχείριση ασφάλειας

Κωδικός πρόσβασης ενεργοποίησης (μέσω BIOS); Απενεργοποίηση θύρας SATA (μέσω BIOS); Κωδικός πρόσβασης για ρύθμιση (μέσω BIOS); Υποστήριξη λουκέτων
περιβλήματος και συσκευών κλειδώματος με καλώδιο; Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση σειριακών θυρών (μέσω BIOS); HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP
DriveLock και Automatic DriveLock; Το ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας Trusted Platform Module TPM 2.0 αποστέλλεται με τα Windows 10 (πιστοποίηση Common Criteria
EAL4+); HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6

Λειτουργίες διαχείρισης
HP BIOS Config Utility (λήψη); HP Client Catalog (λήψη); HP Driver Pack (λήψη); HP System Software Manager (λήψη); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit για
Microsoft System Center Configuration Management 4ης γενιάς, HP Image Assistant 5ης γενιάς

Ισχύς
Εσωτερικό τροφοδοτικό 260 Watt, απόδοση έως 92%, ενεργό PFC; Εσωτερικό τροφοδοτικό 550 Watt, απόδοση έως 92%, ενεργό PFC; Εσωτερικό τροφοδοτικό 180 Watt,
απόδοση έως 90%, ενεργό PFC

διαστάσεις 15,5 x 30,3 x 33,7 cm

Βάρος 5,0 kg (Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση)

Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας Πιστοποίηση ENERGY STAR®; Πιστοποίηση EPEAT® 2019 όπου ισχύει

Προδιαγραφές περιβάλλοντος Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο

Εγγύηση
Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-3) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια επισκευή. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.
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Υπολογιστής Microtower HP ProDesk 600 G6

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

HP EliteDisplay E243 60.45 cm (23.8")
Monitor

Το στυλ συναντά την ουσία σε μια εντυπωσιακή, σύγχρονη επαγγελματική οθόνη
κατασκευασμένη για βέλτιστη εικόνα, παραγωγικότητα και εργονομία. Η οθόνη HP EliteDisplay
E243 60,45 cm (23,8 ιντσών) διαθέτει πλαίσιο micro-edge 3 πλευρών για απρόσκοπτη παράθεση
πολλών οθονών και δυνατότητα ρύθμισης 4 κατευθύνσεων ώστε να ανταποκρίνεστε άνετα στις
καθημερινές σας απαιτήσεις. Καταξιωμένη απόδοση και αξιοπιστία για μέγιστη προστασία
επένδυσης.
Αριθμός προϊόντος: 1FH47AA

Ασύρματο λεπτό πληκτρολόγιο και
ποντίκι HP Business

Ενισχύστε την παραγωγικότητα και μεγιστοποιήστε το χώρο εργασίας σας με το κομψό και
συμπαγές ασύρματο λεπτό πληκτρολόγιο και ποντίκι της HP, που έχουν σχεδιαστεί να
συμπληρώνουν τους επαγγελματικούς υπολογιστές HP κλάσης 2015. Απολαύστε εύκολη
εισαγωγή δεδομένων και ασύρματη συνδεσιμότητα με το ασύρματο λεπτό πληκτρολόγιο ΗΡ
Business, που είναι σχεδιασμένο να συμπληρώνει τους επαγγελματικούς υπολογιστές HP
κατηγορίας 2015.
Αριθμός προϊόντος: N3R88AA

Μονάδα HP PCIe NVME TLC SSD M.2
512 GB

Μειώστε το χρόνο εκκίνησης, υπολογισμού και απόκρισης των γραφικών, και φέρτε την
επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ο επαγγελματικός επιτραπέζιος υπολογιστής HP χειρίζεται
τα μεγάλα αρχεία, με τη μονάδα HP PCIe NVME TLC SSD M.2 512 GB, μια απίστευτα οικονομική και
πρωτοποριακή λύση αποθήκευσης SSD με μνήμη NVMe βάσει PCle. Μειώστε το χρόνο εκκίνησης,
υπολογισμού και απόκρισης των γραφικών και φέρτε την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο ο
επαγγελματικός επιτραπέζιος υπολογιστής HP χειρίζεται τα μεγάλα αρχεία, με τη μονάδα HP
Turbo Drive G2 TLC 512 GB, μια απίστευτα οικονομική και πρωτοποριακή λύση αποθήκευσης SSD
με μνήμη NVMe βάσει PCle.
Αριθμός προϊόντος: X8U75AA

Επιτόπια υποστήριξη ΗΡ μόνο για το
υλικό με απόκριση την επόμενη
εργάσιμη ημέρα για 5 έτη

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.
Αριθμός προϊόντος: U7899E
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Υπολογιστής Microtower HP ProDesk 600 G6

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες 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 πλήρη αξιοποίηση της

λειτουργικότητας τ

 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

 Η επιτάχυνση που προσφέρει στο σύστημα η μνήμη Intel® Optane™ δεν αντικαθιστά ούτε αυξάνει τη μνήμη DRAM του συστήματός σας. 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). 5. Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.

 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.

 Για το HP Sure Sense απαιτούνται Windows 10.

 Η δοκιμή MIL STD 810G δεν αποσκοπεί να υποδείξει καταλληλότητα για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του Υπουργείου Αμύνης των ΗΠΑ ή για στρατιωτική χρήση. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής

απόδοσης στις ίδιες συνθήκες με αυτές της δοκιμής. Για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία ζημιά, απαιτείται η προαιρετική υπηρεσία προστασίας από τυχαία ζημιά HP Accidental Damage Protection Care Pack.

 Η διαδικασία ολοκληρωμένης δοκιμής ΗΡ δεν παρέχει εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμής. Για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία ζημιά, απαιτείται η προαιρετική υπηρεσία HP Care Pack προστασίας από τυχαία ζημιά.

 Το περίβλημα του ηχείου αποτελείται από πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς σε ποσοστό 5%.

 Το HP Sure Run Gen3 είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους υπολογιστές με Windows 10 HP Pro, Elite και Workstation με επιλεγμένους επεξεργαστές Intel® ή AMD.

 Το HP Sure Recover Gen3 είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους υπολογιστές HP και απαιτεί ανοιχτή σύνδεση δικτύου. Δεν διατίθεται σε πλατφόρμες με πολλαπλές εσωτερικές μονάδες αποθήκευσης. Πριν χρησιμοποιήσετε το HP Sure Recover, συνιστάται

η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των σημαντικών αρχείων, δεδομένων, φωτογραφιών, βίντεο κ.λ.π. για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων.

 Το HP Sure Start Gen6 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP.

 Το HP Sure Click απαιτεί Windows 10 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.

 Το HP BIOSphere Gen6 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP Pro και Elite. Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα και τις διαμορφώσεις.

 Μπορείτε να κατεβάσετε το HP Manageability Integration Kit από τη διεύθυνση http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

 Το HP Client Security Manager Gen6 απαιτεί Windows και διατίθεται στους επιλεγμένους υπολογιστές HP Elite και Pro.

 

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

 Δεν διατίθενται 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

 Ορισμένες συσκευές ακαδημαϊκής χρήσης θα ενημερωθούν αυτόματα στα Windows 10 Pro Education με την επετειακή ενημέρωση των Windows 10. Τα χαρακτηριστικά διαφέρουν; Για πληροφορίες χαρακτηριστικών των Windows 10 Pro Education,

ανατρέξτε στην τοποθεσία h

 Οι μονάδες μνήμης υποστηρίζουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 2666 MT/s; Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων καθορίζεται από τον διαμορφωμένο επεξεργαστή του συστήματος. Δείτε τις προδιαγραφές του επεξεργαστή για την

υποστηριζόμενη ταχύτητα μ

 Όλες οι υποδοχές μνήμης παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης/αναβάθμισης από τον πελάτη.

 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet.

 Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.

 Το HP BIOSphere Gen6 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP Pro και Elite. Τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα και τις διαμορφώσεις.

 Η θέση παλαιότερου τύπου 5,25" μπορεί να διαμορφωθεί είτε ως (1) θέση μονάδας δίσκου μισού ύψους 5,25 ή (1) θέση εσωτερικής μονάδας αποθήκευσης 3,5" (η μονάδα 3,5 ιντσών χρειάζεται έναν εξάρτημα προσαρμογής που μπορεί να αγοραστεί

κατά τη διαμόρφωση του υπολογιστή από το εργοστάσιο με μια μονάδα 3,5" ή μπορείτε να αγοράσετε το εξάρτημα προσαρμογής μεμονωμένα στο πλαίσιο των επιλογών μετά την αγορά). Η θέση 3,5" μπορεί να διαμορφωθεί είτε ως (1) θέση

εσωτερικής μονάδας αποθήκευσης 3,5" ή (1) θέση εσωτερικής μονάδας αποθήκευσης 2,5" (η μονάδα 2,5 ιντσών χρειάζεται έναν προσαρμογέα που μπορεί να αγοραστεί μόνο κατά τη διαμόρφωση του υπολογιστή από το εργοστάσιο με μια μονάδα

2,5".)

 Windows 10 δοκιμασμένα από την HP, έκδοση 1809 σε αυτή την πλατφόρμα. Για πληροφορίες σχετικά με δοκιμές σε νεότερες εκδόσεις των Windows 10, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://support.hp.com/document/c05195282.

 HP Driver Packs: δεν είναι προεγκατεστημένα. Ωστόσο, είναι διαθέσιμα για λήψη στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.

 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

 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή

περιεκτικότητα σε αλογόνο.

 Για μονάδες σκληρού δίσκου και μονάδες στερεάς κατάστασης, 1 GB = 1 δισεκατομμύριο byte. TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 36 GB (στα Windows 10) του δίσκου του συστήματος είναι

δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν σας δεν υποστηρίζει τα Windows 8 ή Windows 7. 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 7η

 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό. Με τη μονάδα Blu-Ray ενδέχεται να προκύψουν ορισμένα προβλήματα δίσκου, ψηφιακής σύνδεσης, συμβατότητας ή/και απόδοσης, τα οποία δεν αποτελούν ελαττώματα του προϊόντος. Δεν

παρέχεται εγγύηση άψογης αναπαραγωγής σε όλα τα συστήματα. Για την αναπαραγωγή ορισμένων τίτλων Blu-ray ενδέχεται να απαιτείται ψηφιακή σύνδεση DVI ή HDMI και οθόνη με υποστήριξη HDCP. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών HD-

DVD στον συγκεκριμένο υπολογιστή. Μην αντιγράφετε περιεχόμενο που διαθέτει προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

 Intel® I210-T1 PCIe® GbE: Πωλείται ξεχωριστά ως προαιρετικό χαρακτηριστικό, το οποίο υπόκειται σε αλλαγή και διαθεσιμότητα.

 SD 4.0 με διασύνδεση 5 σε 1 (υποστηρίζει SD, SDXC, SDHC, UHS-I, UHS-II). Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.

 Το MT μπορεί να υποστηρίξει μία κάρτα γραφικών έως 75 Watt. Όταν διαμορφώνεται με διπλή κάρτα γραφικών, η υποστήριξη περιορίζεται σε 35 Watt για την καθεμία.

 Η λειτουργία αποθήκευσης DriveLock δεν λειτουργεί με αποθήκευση βάσει αυτο-κρυπτογράφησης ή Optane.

 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 διαφέρου

 HP Support Assistant: απαιτούνται Windows και πρόσβαση στο Internet.

 Secure Erase για τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88, Μέθοδος εκκαθάρισης «Απαλοιφή» του NIST (National Institute of Standards and Technology). Το HP Secure Erase δεν υποστηρίζει πλατφόρμες με Intel® Optane™.

 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.

 Το HP Client Security Manager Gen6 απαιτεί Windows και διατίθεται στους επιλεγμένους υπολογιστές HP Elite και Pro.

 Μπορείτε να κατεβάσετε το HP Manageability Integration Kit από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.

 Το HP Sure Start Gen6 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP.

 Το HP Sure Recover Gen3 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP και απαιτεί ανοικτή 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.

 HP Password Manager: απαιτεί Internet Explorer, Chrome™ ή Firefox. Ορισμένες τοποθεσίες web και εφαρμογές μπορεί να μην υποστηρίζονται. Ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσει ή να επιτρέψει την προσθήκη/επέκταση στο πρόγραμμα

περιήγησης στο I

 Το HP Sure Run Gen3 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP Pro, Elite και Workstation με Windows 10 και επιλεγμένους επεξεργαστές Intel® ή AMD.

 Το HP Sure Sense απαιτεί Windows 10 Pro ή Enterprise.

 (1) Συσκευή ανάγνωση καρτών μέσων SD 4.0: Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.

 Η διαμόρφωση θα μπορούσε να είναι (1) εσωτερική θέση μονάδας δίσκου μισού ύψους 5,25" ή (1) εσωτερική θέση μονάδας αποθήκευσης 3,5"; (1) εσωτερική θέση μονάδας αποθήκευσης 3,5" ή (1) εσωτερική θέση μονάδας αποθήκευσης 2,5"; (1)

εσωτερική θέση μονάδας αποθήκευσης 2,5";

 Η τεχνολογία Intel® Turbo Boost απαιτεί υπολογιστή με επεξεργαστή που διαθέτει δυνατότητα Intel Turbo Boost. Η απόδοση της τεχνολογίας Intel Turbo Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του

συστήματος. Για περισσό

 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών της τεχνολογίας vPro, όπως οι τεχνολογίες Intel Active Management Technology και Intel Virtualization Technology, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών

εφαρμογών «εικονι

 Η επιτάχυνση που προσφέρει στο σύστημα η μνήμη Intel® Optane™ δεν αντικαθιστά ούτε αυξάνει τη μνήμη DRAM του συστήματός σας. 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).

 Οι θύρες είναι προαιρετικές. Μπορεί να διαμορφωθεί έως και μία θύρα Flex Port 1. Μπορεί να διαμορφωθεί έως και μία πρόσθετη κάρτα, η οποία πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά.

 Το HP Cloud Recovery διατίθεται σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές HP Elite και Pro με επεξεργαστές Intel® ή AMD και απαιτεί ανοιχτή, ενσύρματη σύνδεση δικτύου. Σημείωση: Πριν από τη χρήση, συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα

ασφαλείας των σ

Εγγραφείτε για ενημερώσεις www.hp.com/go/getupdated
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