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Ένας κομψός φορητός υπολογιστής για εντυπωσιακή ψυχαγωγία
Κάντε περισσότερα όπου κι αν βρεθείτε με τον φορητό υπολογιστή HP Pavilion 14 ιντσών. Με την υποστήριξη του πιο
πρόσφατου επεξεργαστή AMD5, απολαύστε έναν φορητό υπολογιστή που μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό σας. Απολαύστε
απίστευτη ψυχαγωγία με ειδικά προσαρμοσμένα ηχεία από τους ειδικούς της B&O για εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης και
παρακολουθήστε ολόκληρη τη δράση σε μια οθόνη micro-edge χωρίς τρεμόπαιγμα. Επίσης, το HP Fast Charge1 σας επιτρέπει
να επιστρέψετε στην εργασία ή στην ψυχαγωγία σας πιο γρήγορα.

*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Συντονιστείτε στον τέλειο ήχο

Απολαύστε μια απίστευτα ψυχαγωγική εμπειρία με
ηχεία ειδικά συντονισμένα από ειδικούς της B&O για
καθηλωτική εμπειρία ακρόασης.

Σχεδίαση με γνώμονα το περιβάλλον

Ο HP Pavilion 14 ιντσών διαθέτει πιστοποίηση ENERGY
STAR® και καταχώρηση EPEAT Silver2, ενώ περιέχει
πλαστικά βιώσιμης προέλευσης που θα κατέληγαν
στους ωκεανούς3.

Χωρίς τρεμόπαιγμα για καλύτερη προβολή

Εξαλείψτε το τρεμόπαιγμα της οθόνης και μειώστε την
καταπόνηση των ματιών με το HP Flicker Free4 για πιο
άνετη θέαση.
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Παρέχονται
Windows 10
Κάντε σπουδαία πράγματα ακόμα καλύτερα, με τη σιγουριά που παρέχει η οικεία
αίσθηση των Windows. Απολαύστε περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα και πιο εξατομικευμένη εμπειρία, με τις
προεγκατεστημένες λειτουργίες και βελτιώσεις όπως το Windows Hello και η
Cortana.4
Επεξεργαστές AMD Ryzen™ 5000 U Series για φορητούς υπολογιστές
Αν η καθημερινότητά σας περιλαμβάνει τηλεδιασκέψεις, περιήγηση στο Web,
δημιουργία φύλλων εργασίας και παρουσιάσεων, οι συσκευές με επεξεργαστή
AMD Ryzen™ 5000 Series για φορητούς υπολογιστές έχουν κατασκευαστεί με
γνώμονα τις ανάγκες σας.
Οθόνη αφής FHD IPS
Απολαμβάνετε πάντα το περιεχόμενό σας, με ευρεία γωνία προβολής 178° και
ολοζώντανη εικόνα. Με την τεχνολογία οθόνης αφής, μπορείτε να ελέγχετε τον
υπολογιστή σας απευθείας από την οθόνη.5
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.6
Αποθήκευση σε SSD PCIe
Εκκίνηση σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα με αστραπιαία ταχύτητα και χώρο
αποθήκευσης σε SSD PCIe έως 256 GB.
RAM DDR4
Ειδικά σχεδιασμένο για πιο αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία σε μεγαλύτερες
ταχύτητες, το DDR4 είναι το μέλλον στη μνήμη RAM. Χάρη στο υψηλότερο εύρος
ζώνης, τα πάντα –από την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών ως τα
παιχνίδια– πετυχαίνουν καλύτερες επιδόσεις.
Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων
Συνδεθείτε άνετα στη συσκευή σας σε οποιαδήποτε λειτουργία με ένα απλό
άγγιγμα. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία δακτυλικών
αποτυπωμάτων 3D διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση και online πληρωμές.7
SuperSpeed USB Type-C®, Power + Display + ρυθμός σηματοδότησης 10 Gbps
Τροφοδοτήστε τη συσκευή σας ή συνδεθείτε με μια εξωτερική οθόνη από την
ίδια θύρα USB-C® με ρυθμό σηματοδότησης 10Gb/s. Επιπλέον, είναι
αναστρέψιμη για να μην ανησυχείτε ποτέ για την ορθή τοποθέτηση του
βύσματος.8
Κάμερα HP Wide Vision HD
Χάρη στο οπτικό πεδίο ευρείας γωνίας 88 μοιρών, μπορείτε να συνομιλείτε μέσω
βίντεο με όλη την οικογένεια ή τους φίλους σας και να απολαμβάνετε
πεντακάθαρη εικόνα.9
Βελτιστοποίηση σχεδίασης μεταλλικών μερών
Η βελτιστοποιημένη, κορυφαία σχεδίαση των μεταλλικών μερών, προσφέρει
έναν πιο λεπτό και πιο ελαφρύ υπολογιστή, παρέχοντας παράλληλα
ανθεκτικότητα—χάρη στην προηγμένη τεχνολογία 3D διαμόρφωσης μετάλλων.

HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής
Αυτό το touchpad με πραγματικά πολλά σημεία αφής υποστηρίζει τέσσερις
κινήσεις δαχτύλων και σας επιτρέπει να κάνετε κύλιση, ζουμ και περιήγηση με
ένα απλό πάτημα.
Έξυπνη σχεδίαση
Σχεδιασμένος με γνώμονα το περιβάλλον, ο φορητός υπολογιστής μας περιέχει
βιώσιμα υλικά, όπως πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανύς στο περίβλημα
του ηχείου.10
Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό
προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση
Υιοθετούμε μια πιο βιώσιμη σχεδίαση για τα πληκτρολόγιά μας,
κατασκευάζοντας τα πλήκτρα από ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από
την ευρεία κατανάλωση.11
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο
Συνεχίστε ακόμα και σε χώρους με χαμηλό φωτισμό ή κατά τη διάρκεια
νυχτερινών πτήσεων. Με το φωτιζόμενο πληκτρολόγιο και το ενσωματωμένο
αριθμητικό πληκτρολόγιο μπορείτε να πληκτρολογείτε άνετα σε ακόμα
περισσότερα περιβάλλοντα.
McAfee® LiveSafe™
Προστατέψτε το λειτουργικό σας σύστημα με δωρεάν συνδρομή McAfee®
LiveSafe™ 30 ημερών.12
Προσφορά Dropbox
Αποθηκεύστε και συγχρονίστε το περιεχόμενό σας online με το Dropbox.
Εξασφαλίστε 100 GB χώρου αποθήκευσης για έναν χρόνο για να έχετε
πρόσβαση, να διαχειρίζεστε και να μοιράζεστε τις φωτογραφίες, τη μουσική και
τα αρχεία σας από οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο Internet.13
ExpressVPN
Αποκρύψτε τη διεύθυνση IP και κρυπτογραφήστε τα δεδομένα δικτύου σας,
ώστε να μην μπορεί να δει κανείς τι κάνετε. Μειώστε την απειλή παραβιάσεων
ακόμη κι όταν είστε συνδεδεμένοι σε δημόσιο Wi-Fi.14
Micro-edge τριών πλευρών
Δείτε μεγαλύτερο μέρος της οθόνης σας με μια οθόνη micro-edge τριών
πλευρών που μεγιστοποιεί τον χώρο προβολής.
Χωρίς τρεμόπαιγμα
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία DC Dimming που ελέγχει τη φωτεινότητα
ρυθμίζοντας την τάση του συνεχούς ρεύματος αντί να εναλλάσσει τον
οπισθοφωτισμό, καταφέρνουμε να εξαλείψουμε το τρεμόπαιγμα της οθόνης για
πιο άνετη θέαση.
Μια πραγματικά δυνατή εμπειρία ήχου
Με δύο ηχεία HP, τεχνολογία HP Audio Boost και τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
από τους ειδικούς της B&O, μπορείτε να απολαμβάνετε μια πλούσια, αυθεντική
εμπειρία ήχου. Αφήστε τον ήχο να σας συναρπάσει.
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*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Προδιαγραφές
απόδοση

Σχεδίαση

Λειτουργικό σύστημα

Χρώμα προϊόντος

Windows 10 Home38

Κάλυμμα αλουμινίου σε μπλε της ομίχλης, βάση σε μπλε του σύννεφου και πλαίσιο

Η συσκευή διατίθεται με Windows 10 και δωρεάν αναβάθμιση σε Windows 11 ή μπορεί να είναι προεγκατεστημένη πληκτρολογίου αλουμινίου σε μπλε του σύννεφου
με Windows 11. Ο χρόνος αναβάθμισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή. Οι λειτουργίες και η
Κάλυμμα και πλαίσιο πληκτρολογίου με ανοδιωμένο και αμμοβολημένο φινίρισμα, βάση με
διαθεσιμότητα των εφαρμογών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν φινίρισμα βαφής
συγκεκριμένο υλικό (ανατρέξτε στις προδιαγραφές των Windows 11).

Επεξεργαστής

AMD Ryzen™ 7 5700U (ρολόι max boost έως 4,3 GHz, μνήμη cache 8 MB L3, 8 πυρήνες, 16
θέματα)6,7
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής AMD Ryzen™ 7

Chipset

Ενσωματωμένο AMD SoC

Μνήμη

DDR4-3200 MHz RAM 16 GB (2 x 8 GB)
Ταχύτητες μεταφοράς έως 3200 MT/s.
Αριθμός υποδοχών μνήμης με δυνατότητα πρόσβασης από τον χρήστη: 0

Αποθήκευση

256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Δεν περιλαμβάνεται μονάδα οπτικού δίσκου
Αποθήκευση Dropbox 25 GB για 12 μήνες1

Γραφικά

Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών AMD Radeon™;

Ήχος

Ήχος από την B&O; Διπλά ηχεία; HP Audio Boost

Οθόνη

35,6 cm (14") FHD (1920 x 1080), αφής, IPS, Micro-Edge, αντιθαμβωτική, 250 nit, 45% NTSC17

Λόγος οθόνης σώματος
18

84%

Ισχύς

Έξυπνο τροφοδοτικό AC 45 W;

Τύπος μπαταρίας

Πολυμερές ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 43 Wh23
175 g

Μπαταρία και τροφοδοσία

Έως 10 ώρες και 30 λεπτά3;
Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μπαταρίας: περίπου 50% σε 30 λεπτά5

Αναπαραγωγή βίντεο για τη μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Έως 10 ώρες και 15 λεπτά10

Συνδεσιμότητα
Ασύρματη συνδεσιμότητα

Λογισμικό

Εφαρμογές ΗΡ

HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub

Λογισμικό

ExpressVPN (δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών); LastPass Premium (δωρεάν δοκιμαστική
έκδοση 30 ημερών)22;
Δοκιμή 1 μήνα για τους νέους πελάτες του Microsoft 36524

Υπηρεσίες και υποστήριξη

McAfee LiveSafe™; δωρεάν δοκιμαστική έκδοση Adobe 1 μηνός 2,25

Πρόσθετες πληροφορίες
Αριθμός ανταλλακτικού

Αρ. εξαρτ.: 4J7R7EA #AB7
Κωδικός UPC/EAN: 196068810245

Οικολογικές ετικέτες

Εγγραφή EPEAT® 27
Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης:

Το περίβλημα του ηχείου περιέχει πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς; Πλήκτρα με
ανακυκλωμένο πλαστικό προερχόμενο από την ευρεία κατανάλωση 39,41

Βάρος

2,07 kg;
Συσκευασμένο: 1,98 kg
Σημείωση βάρους: Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση

Διαστάσεις

32,5 x 21,66 x 1,7 cm;
Συσκευασμένο: 6,9 x 48,3 x 30,5 cm
Σημείωση διαστάσεων: Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση

Εγγύηση κατασκευαστή

Η περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (1/1/0) καλύπτει ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Όχι
επιτόπια επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν
περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Πληκτρολόγιο

Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους, σε μπλε του σύννεφου
HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής; Υποστήριξη touchpad ακριβείας

Σύνθετος προσαρμογέας Realtek Wi-Fi 6 (1x2) και Bluetooth® 5.2 (υποστήριξη ρυθμού δεδομένων Διαχείριση ασφάλειας
Gigabit) 11,12,13,16
Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων
Υποστήριξη MU-MIMO; Συμβατότητα με Miracast®

Θύρες

1 SuperSpeed USB Type-C® με ρυθμό σηματοδότησης 10Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™
1.4, HP Sleep and charge); 2 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5Gbps; 1 HDMI
2.0; 1 έξυπνη ακίδα τροφοδοσίας; 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου19

Κάμερα web

Κάμερα HP Wide Vision 720p HD με ενσωματωμένα ψηφιακά μικρόφωνα διπλής συστοιχίας
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Υπηρεσίες εγγύησης*

Παραλαβή και επιστροφή για 3
έτη
U4819E

Υποσημειώσεις βασικών σημείων πώλησης
1

Το τροφοδοτικό ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση (διαθέσιμο σε 45 Watt ή 65 Watt). Ελέγξτε το μοντέλο SKU για λεπτομέρειες. Το τροφοδοτικό μπαταρίας 65 Watt επαναφορτίζει την μπαταρία σας έως 50% μέσα σε 30
λεπτά και το τροφοδοτικό μπαταρίας 45 Watt επαναφορτίζει την μπαταρία σας έως 50% μέσα σε 45 λεπτά. Ελέγχθηκε με το σύστημα απενεργοποιημένο (με την εντολή "τερματισμός 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 προϊόντα HP. Για την πλήρη λίστα χαρακτηριστικών του προϊόντος, ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://store.hp.com.
2
Με βάση την εγγραφή U.S. EPEAT® σύμφωνα με το IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.
3
Οι φορητοί υπολογιστές περιέχουν πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς στα περιβλήματα των ηχείων του προϊόντος. Το ποσοστό των ανακυκλωμένων υλικών που περιέχονται σε κάθε στοιχείο ποικίλλει ανάλογα με το
προϊόν.
4
Η δυνατότητα αναπαραγωγής χωρίς τρεμόπαιγμα προσφέρει σταθερή εικόνα μέσω ενσωμάτωσης οπισθοφωτισμού LED με λειτουργία DC-dimming.
5
Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση
και η συχνότητα χρονισμού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του hardware και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετρά την ταχύτητα χρονισμού. Απαιτείται
πρόσβαση στο Internet που δεν περιλαμβάνεται.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων χαρακτηριστικών
4 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 των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να
υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Για ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι η Cortana με υποστήριξη φωνής, η χρήση γραφίδας και το Continuum, απαιτείται πιο
προηγμένο υλικό. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.windows.com. Οι εφαρμογές πωλούνται ξεχωριστά.
5 Για την προβολή εικόνων FHD απαιτείται περιεχόμενο FHD.
6 Φορτίζει έως και το 50% της μπαταρίας 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 προϊόντα HP. Για την πλήρη λίστα χαρακτηριστικών του προϊόντος, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://store.hp.com.
7 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
8 Actual throughput may vary. USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.
9 Οι λειτουργίες μπορεί να απαιτούν λογισμικό ή άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών για να παρέχουν τη λειτουργικότητα που περιγράφεται.
10 Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέληγε στους ωκεανούς κάθε στοιχείου ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
11 Το ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού από την ευρεία κατανάλωση που περιέχεται στα πλήκτρα διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
12 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Μετά από 30 ημέρες απαιτείται συνδρομή.
13 Δωρεάν online αποθήκευση 100 GB για ένα έτος από την ημερομηνία εγγραφής. Για όλες τις λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.dropbox.com.
Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
14 Δωρεάν δοκιμή 30 ημερών και μετάβαση σε υπηρεσία επί πληρωμή μετά το πέρας της δοκιμαστικής περιόδου. Κάθε συνδρομή επί πληρωμή σας προσφέρει μία (1) άδεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρεις (3) διαφορετικές
συσκευές ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στο www.expressvpn.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
1

25 GB χώρος αποθήκευσης στο Dropbox δωρεάν για 12 μήνες από την ημερομηνία εγγραφής. Για όλες τις λεπτομέρειες και τους όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
Dropbox https://www.dropbox.com/help/space/hp-promotion. Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
3
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας με βάση το MobileMark 18, στα Windows, 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-2018/.
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 προϊόντα HP. 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 εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση
και η συχνότητα χρονισμού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του hardware και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης της AMD δεν μετρά την ταχύτητα χρονισμού. Απαιτείται
πρόσβαση στο Internet που δεν περιλαμβάνεται.
7
Η απόδοση της συχνότητας του ρολογιού Max Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος.
10
Δοκιμή διάρκειας μπαταρίας από την ΗΡ σε συνθήκες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο FHD, με ανάλυση 1080p (1.920 x 1.080), φωτεινότητα 150 nit, στάθμη ήχου συστήματος στο 17%, στάθμη ήχου αναπαραγωγής στο 100%,
αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη από τοπικό χώρο αποθήκευσης, με συνδεδεμένα ακουστικά και ενεργοποιημένη αλλά όχι συνδεδεμένη ασύρματη λειτουργία. Η πραγματική διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη
διαμόρφωση και η μέγιστη χωρητικότητα μειώνεται φυσιολογικά με τον χρόνο και τη χρήση.
11
Η υποστηριζόμενη ταχύτητα Gigabit του Wi-Fi® επιτυγχάνεται κατά τη μεταφορά αρχείων μεταξύ δύο συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή. Απαιτείται ασύρματος δρομολογητής που υποστηρίζει κανάλια
160 MHz (πωλείται ξεχωριστά).
12
Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
13
Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων πρόσβασης. Η προδιαγραφή Wi-Fi 6 (802.11ax) προσφέρει συμβατότητα με
προηγούμενες εκδόσεις προδιαγραφών 802.11. Οι προδιαγραφές του Wi-Fi 6 είναι προσωρινές και δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Εάν οι τελικές προδιαγραφές διαφέρουν από τις προσωρινές, ενδέχεται να επηρεαστεί η δυνατότητα
του φορητού υπολογιστή να επικοινωνεί με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν την προδιαγραφή Wi-Fi 6. Διατίθεται μόνο στις χώρες όπου υποστηρίζεται η προδιαγραφή 802.11ax.
17
Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
18
Ποσοστό ενεργής συν μη ενεργής περιοχής θέασης προς ενεργή περιοχή θέασης συν περιθώριο. Μετρήστε το με το καπάκι τοποθετημένο κατακόρυφα ως προς το γραφείο.
19
Για βέλτιστα αποτελέσματα με το HP Sleep and Charge, χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο πρωτοκόλλου φόρτισης USB ή προσαρμογέα καλωδίου με εξωτερική συσκευή.
22
Επαναφορά σε βασική λειτουργία LastPass μετά από 30 ημέρες.
23
Οι πραγματικές βατώρες της μπαταρίας (Wh) θα διαφέρουν από τη χωρητικότητα σχεδίασης. Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με τη διάρκεια ζωής, το χρόνο, τη χρήση, το περιβάλλον, τη θερμοκρασία, τη
διαμόρφωση του συστήματος, τις φορτωμένες εφαρμογές, τις λειτουργίες, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και άλλους παράγοντες.
24
Πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 180 ημερών από την ενεργοποίηση των Windows.
25
Προσφορά με παγκόσμια ισχύ (εκτός από την Κίνα και από χώρες που τελούν υπό εμπάργκο ή άλλες χώρες που αναφέρονται με περιορισμούς από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς) για νέους και υπάρχοντες
συνδρομητές άνω των 18 ετών. Πατήστε το εικονίδιο Adobe στο μενού έναρξης για να εξαργυρώσετε δωρεάν δοκιμή 1 μήνα για το επιλεγμένο λογισμικό Adobe. Αυτό το λογισμικό είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή και δεν μπορεί
να μεταφερθεί. Αν θέλετε να εγγραφείτε για συνδρομή αυτόματης ανανέωσης, μπορείτε να ενημερώσετε τη μέθοδο πληρωμής κατά την εγγραφή. Προσθέτοντας μια μέθοδο πληρωμής, η συνδρομή σας θα ανανεώνεται αυτόματα
με το ισχύον κόστος την ημερομηνίας ανανέωσης, μέχρι να ακυρώσετε. Αν ακυρώσετε πριν από το τέλος του μήνα δωρεάν δοκιμής, δεν θα χρεωθείτε. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της σελίδας
του λογαριασμού σας στην Adobe Account ή επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Παρακαλούμε δείτε τις τρέχουσες τιμές για το Adobe Spark και για τα υπόλοιπα προϊόντα Adobe που είναι διαθέσιμα σε αυτή την
προσφορά. Η προσφορά δεν είναι διαθέσιμη για πελάτες του τομέα της Εκπαίδευσης, για OEM, ή για ευρεία αδειοδότηση. Υπόκειται στη διαθεσιμότητα του τόπου κατοικίας του παραλήπτη. Ενδέχεται να ισχύουν συμπληρωματικοί
όροι και προϋποθέσεις. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ.
27
Με βάση την εγγραφή U.S. EPEAT® σύμφωνα με το IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net.
38
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 των Windows. Τα Windows ενημερώνονται και ενεργοποιούνται αυτόματα. Απαιτείται σύνδεση στο Internet υψηλής ταχύτητας και λογαριασμός Microsoft. Για τις ενημερώσεις μπορεί να
ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.windows.com
39
Κάθε εξάρτημα περιλαμβάνει ποσοστό πλαστικών που θα κατέληγαν στους ωκεανούς το οποίο διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
41
Τα καλύμματα των πλήκτρων του πληκτρολογίου περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό που προέρχεται από την ευρεία κατανάλωση. Το ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού προερχόμενου από την ευρεία κατανάλωση κάθε
εξάρτηματος ποικίλει ανά προϊόν.
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