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Μη φέρεις όλο το γραφείο σου, αυτό αρκεί.

Γίνε κυρίαρχος του παιχνιδιού με τον gaming φορητό υπολογιστή OMEN by HP 17,3 ιντσών. Παίξε όσο καλύτερα μπορείς με
την υποστήριξη ενός επεξεργαστή Intel® Core™  και ισχυρή κάρτα γραφικών NVIDIA® GeForce RTX™, όπου και αν βρίσκεσαι.
Αναβάθμισε το παιχνίδι σου με πλωτή άρθρωση, υψηλή ανάλυση, οθόνη με γρήγορο ρυθμό ανανέωσης και οπτικό μηχανικό
πληκτρολόγιο. Εξατομίκευσε το παιχνίδι σου με το OMEN Gaming Hub και διατήρησε την ψυχραιμία σου με την τεχνολογία
HP OMEN Tempest Cooling.

*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Αντιμετωπίστε την πίεση με άνεση
Με εξαερισμό σε τρεις πλευρές και ροή αέρα από 5
σημεία, η τεχνολογία OMEN Tempest Cooling
αποτρέπει την υπερθέρμανση ακόμα και όταν το
παιχνίδι παίρνει φωτιά.

Γρήγορος ρυθμός ανανέωσης κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού
Απόλαυσε παιχνίδι χωρίς διακοπές, με γρήγορο ρυθμό
ανανέωσης και ταχείες αποκρίσεις με το οπτικό
μηχανικό πληκτρολόγιο.

Εξατομίκευση με το OMEN Gaming Hub
Η μοναδική στάση που χρειάζεται να κάνετε για να
ανεβάσετε επίπεδο στο παιχνίδι σας, από το έλεγχο
όλων των επιδόσεων μέχρι τις επιλογές φωτισμού, κι
ακόμα περισσότερα.
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Παρέχονται

Εξασφαλίστε μια νέα οπτική
Τα Windows 11 προσφέρουν έναν ήρεμο και δημιουργικό χώρο στον οποίο
μπορείτε να ασχοληθείτε με τις αγαπημένες δραστηριότητές σας, με μια
ανανεωμένη εμπειρία. Από το ανανεωμένο μενού Έναρξη, μέχρι τους νέους
τρόπους σύνδεσης με τα αγαπημένα σας άτομα, ειδήσεις, παιχνίδια και
περιεχόμενο—τα Windows 11 είναι το κατάλληλο μέρος για να σκέφτεστε, να
εκφράζεστε και να δημιουργείτε με φυσικό τρόπο.

Εξαιρετική εμπειρία όπου κι αν βρεθείτε
Οι επεξεργαστές Intel® Core™ 11ης γενιάς προσφέρουν τον ιδανικό συνδυασμό
δυνατοτήτων που σας κάνουν ασταμάτητους. Ολοκληρώστε γρήγορα τις
εργασίες σας με υψηλές επιδόσεις, άμεση ανταπόκριση και την καλύτερη
συνδεσιμότητα στην κατηγορία.

Το απόλυτο παιχνίδι
Η GeForce RTX™ 3070 υποστηρίζεται από την Ampere, την αρχιτεκτονική RTX
2ης γενιάς της NVIDIA. Με πυρήνες RT και Tensor, νέους πολυεπεξεργαστές
streaming και μνήμη G6 υψηλής ταχύτητας, σας προσφέρει την ισχύ που
χρειάζεστε για να απολαύσετε τα πιο απαιτητικά παιχνίδια στο έπακρο.

Αντιθαμβωτική οθόνη QHD IPS
Βυθιστείτε στην καθηλωτική ανάλυση QHD με τεχνολογία IPS. Σε συνδυασμό με
την αντιθαμβωτική οθόνη που μειώνει την αντανάκλαση του φωτός, αυτή η
οθόνη προσφέρει μια εντυπωσιακή εμπειρία ψυχαγωγίας.

HP QuickDrop
Μεταφέρετε ασύρματα φωτογραφίες, βίντεο, έγγραφα και πολύ περισσότερα,
μεταξύ του υπολογιστή και της φορητής συσκευής.

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.

Εύκολη σύνδεση
Απολαύστε μια πιο ομαλή ασύρματη εμπειρία με Wi-Fi 6 (2x2) και Bluetooth® 5.0
combo. Όλες οι συνδέσεις σας είναι σταθερές με έως 3 φορές μεγαλύτερες
ταχύτητες μεταφοράς αρχείων σε σχέση με το Wi-Fi 5.

Υποστήριξη MU-MIMO
Εάν στο σπίτι σας έχετε πολλές συσκευές MU-MIMO, η υποστήριξη MU-MIMO
λειτουργεί συνδυαστικά με έναν δρομολογητή MU-MIMO και μεγιστοποιεί την
κυκλοφορία του δικτύου επιτυγχάνοντας ομαλότερη εμπειρία online χρήσης.

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.

Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C®
Η πιο πρόσφατη λύση Thunderbolt™ επιτρέπει την τροφοδοσία της συσκευής
σας ή τη σύνδεση έως και δύο οθονών 4K με ένα μόνο καλώδιο και ταχύτατο
ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps.

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.

McAfee® LiveSafe™
Παρέχεται δωρεάν δωδεκάμηνη συνδρομή στην υπηρεσία McAfee® LiveSafe™. Η
υπηρεσία McAfee® LiveSafe™ εμπλουτίζει την ψηφιακή σας ζωή
προστατεύοντας τα δεδομένα σας, την ταυτότητά σας και όλες σας τις
συσκευές, έτσι ώστε να μπορείτε να συνδέεστε με σιγουριά.

Αποθήκευση σε PCIe NVMe™ M.2 SSD
Εκκίνηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με αστραπιαία ταχύτητα και χώρο
αποθήκευσης σε PCIe NVMe™ M.2 SSD έως 1 TB.

Μνήμη διπλού καναλιού
Με τεχνολογία διπλών καναλιών, τα δυο κανάλια λειτουργούν ταυτόχρονα για
διπλασιασμό της ταχύτητας επικοινωνίας μεταξύ του ελεγκτή μνήμης και της
RAM, αυξάνοντας τις επιδόσεις του συστήματος.

Πληκτρολόγιο τεσσάρων ζωνών RGB
Δυνατότητα οπισθοφωτισμού 4 ανεξάρτητων ζωνών με διαφορετικό φωτισμό
RGB. Πλήκτρα WASD με περίγραμμα ώστε να τονίζονται τα βασικά πλήκτρα
ελέγχου. Τα πάντα ελέγχονται εύκολα μέσω του OMEN Gaming Hub.

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.

Οθόνη με εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο
Αξιοποιήστε μεγαλύτερο μέρος της οθόνης σας χάρη στο πλαίσιο micro-edge
που μεγιστοποιεί την επιφάνεια προβολής.

Χωρίς τρεμόπαιγμα
Με την τεχνολογία DC Dimming, εξαλείφουμε το τρεμόπαιγμα της οθόνης για
πιο άνετη θέαση.

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
Τα δύο ηχεία HP και ο προσαρμοσμένος ήχος, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση
της Bang & Olufsen, ζωντανεύουν την ψυχαγωγία σας με ήχο που μπορείτε να
αισθανθείτε. Ξυπνήστε τις αισθήσεις σας με κορυφαίο ήχο.

HP Audio Boost
Απολαύστε ήχο κορυφαίας ποιότητας με τις υπερσύγχρονες τεχνολογίες Audio
Boost και SmartAmp της HP, που προσφέρουν δυνατό, πλούσιο ήχο και βαθιά
μπάσα χωρίς παραμόρφωση.

Αναβαθμισμένη αισθητική
Διαθέτει στηρίγματα παλάμης με τελείωμα από αλουμίνιο που προσδίδουν μια
εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Λεπτός και ελαφρύς υπολογιστής gaming
Το μικρό μέγεθος και ο λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός του σας επιτρέπουν να
μεταφέρετε αυτόν τον Η/Υ με ευκολία για να απολαμβάνετε το παιχνίδι παντού.

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.

Έξυπνη σχεδίαση
Σχεδιασμένος με γνώμονα το περιβάλλον, ο φορητός υπολογιστής μας περιέχει
βιώσιμα υλικά, όπως ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

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.
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*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Προδιαγραφές
απόδοση
Λειτουργικό σύστημα
Windows 11 Home
Επεξεργαστής
Επεξεργαστής Intel® Core™ i7-11800H (έως 4,6 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη
cache L3 24 MB, 8 πυρήνες, 16 νήματα)  
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 11ης γενιάς
Chipset
Intel® HM570
Μνήμη
Μνήμη RAM DDR4-3200 MHz 32 GB (2 x 16 GB)
Ταχύτητες μεταφοράς έως 3200 MT/s.
Αριθμός υποδοχών μνήμης με δυνατότητα πρόσβασης από τον χρήστη: 2
Αποθήκευση
Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ TLC M.2 1 TB
Δεν περιλαμβάνεται μονάδα οπτικού δίσκου
Αποθήκευση Dropbox 25 GB για 12 μήνες
Γραφικά
Ξεχωριστά: Κάρτα γραφικών φορητού υπολογιστή NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 (αποκλειστική
μνήμη GDDR6 8 GB) ; 
Με την υποστήριξη της αρχιτεκτονικής NVIDIA Ampere
Ήχος
Ήχος από την Bang & Olufsen; DTS: X® Ultra; Δύο ηχεία; HP Audio Boost
Οθόνη
43,9 cm (17,3"), QHD (2560 x 1440), 165 Hz, χρόνος απόκρισης 3 MS, IPS, Micro-Edge,
αντιθαμβωτική, χαμηλός μπλε φωτισμός, 300 nit, 100% sRGB
Λόγος οθόνης σώματος
84.65%
Ισχύς
Έξυπνο τροφοδοτικό AC 330 W;
Τύπος μπαταρίας
Πολυμερές ιόντων λιθίου, 6 στοιχείων, 83 Wh
315 g
Μπαταρία και τροφοδοσία
Έως 5 ώρες ;
Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μπαταρίας: περίπου 50% σε 30 λεπτά
Αναπαραγωγή βίντεο για τη μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Έως 7 ώρες

Συνδεσιμότητα
Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο LAN 10/100/1000 GbE
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Wi-Fi 6E AX210 (2x2) και Bluetooth® 5.2 (υποστήριξη ρυθμού
δεδομένων Gigabit) 
Υποστήριξη MU-MIMO; Συμβατότητα με Miracast®
Θύρες
1 Thunderbolt™ 4 με USB4™ Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (DisplayPort™ 1.4, HP
Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (HP Sleep and
Charge); 2 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps; 1 Mini DisplayPort™; 1 HDMI
2,1; 1 RJ-45; 1 έξυπνη ακίδα τροφοδοσίας; 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου
Υποδοχές επέκτασης
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών
Κάμερα web
Κάμερα HP Wide Vision 720p HD με ενσωματωμένα ψηφιακά μικρόφωνα διπλής συστοιχίας

Σχεδίαση
Χρώμα προϊόντος
Κάλυμμα και βάση σε μαύρο σκιάς, πλαίσιο πληκτρολογίου σε μαύρο σκιάς από αλουμίνιο
Κάλυμμα και βάση με φινίρισμα βαφής, πλαίσιο πληκτρολογίου με αμμοβολή

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) ; 
Δοκιμή 1 μήνα για τους νέους πελάτες του Microsoft 365
Υπηρεσίες και υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 

Πρόσθετες πληροφορίες
Αριθμός ανταλλακτικού
Αρ. εξαρτ.: 631X2EA #AB7 
Κωδικός UPC/EAN: 196337918375
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης:
Πλαστικό που θα κατέληγε στον ωκεανό στο περίβλημα του ηχείου; Περιέχει ανακυκλωμένο
μέταλλο; Πλήκτρα πληκτρολογίου από ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση 
Βάρος
Από 2,78 kg;
Συσκευασμένο: 5,45 kg
Σημείωση βάρους: Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση
Διαστάσεις
39,71 x 26,2 x 2,7 cm;
Συσκευασμένο: 6,9 x 62,4 x 34,5 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
Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους με οπισθοφωτισμό RGB 4 ζωνών και τεχνολογία Rollover Anti-
Ghosting Key 26 πλήκτρων, σε σκοτεινό μαύρο
HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής; Υποστήριξη touchpad ακριβείας
Διαχείριση ασφάλειας
Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM υλικολογισμικού)
Μη διαθέσιμη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων
Αισθητήρες
Θερμικός αισθητήρας IR
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Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός
* Δεν περιλαμβάνεται.

Ακουστικά OMEN Blast
1A858AA

Mouse Pad OMEN by HP
300
1MY15AA

Ασύρματο ποντίκι OMEN
Vector
2B349AA

Υπηρεσίες εγγύησης*

Παραλαβή και επιστροφή για 3
έτη
UM963E

Υποσημειώσεις βασικών σημείων πώλησης
 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 διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν
μέτρηση υψηλής απόδοσης.
 Το σύστημα ψύξης διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων χαρακτηριστικών
 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 υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο 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 .
 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.
 ©2021 NVIDIA Corporation. Η ονομασία NVIDIA, το λογότυπο NVIDIA, οι ονομασίες GeForce και GeForce RTX είναι σήματα κατατεθέντα και/ή εμπορικά σήματα της NVIDIA Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες/

περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
 Για την προβολή εικόνων QHD απαιτείται περιεχόμενο QHD.
 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης 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. Η προδιαγραφή Wi-Fi 6 (802.11ax)
δεν υποστηρίζεται στην Ουκρανία, Ρωσία και Ινδονησία, όπου η προδιαγραφή Wi-Fi 6 (802.11ax) θα απενεργοποιείται και θα υποβιβάζεται στην προδιαγραφή 802.11ac μέσω της λύσης DRS της Intel.
 Οι λειτουργίες μπορεί να απαιτούν λογισμικό ή άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών για να παρέχουν τη λειτουργικότητα που περιγράφεται.
 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.
 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Απαιτείται συνδρομή μετά από 12 μήνες.
 Η δυνατότητα αναπαραγωγής χωρίς τρεμόπαιγμα προσφέρει σταθερή εικόνα μέσω ενσωμάτωσης οπισθοφωτισμού LED με λειτουργία DC-dimming.
 Επαναφορτίζει την μπαταρία σας έως και 50% μέσα σε 30 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.

 Κάθε εξάρτημα περιλαμβάνει ποσοστό πλαστικών που θα κατέληγαν στους ωκεανούς το οποίο διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
 Φορητοί υπολογιστές με κάλυμμα που περιέχει ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Το ποσοστό του ανακυκλωμένου αλουμινίου ποικίλλει ανά προϊόν.
 Το ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού από την ευρεία κατανάλωση που περιέχεται στα πλήκτρα διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
 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.
 Παρέχεται δωρεάν συνδρομή 1 έτους στην υπηρεσία McAfee LiveSafe. Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Απαιτείται συνδρομή μετά τη λήξη.
 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/.
 Επαναφορτίζει την μπαταρία έως και 50% μέσα σε 30 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
 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 διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν
μέτρηση υψηλής απόδοσης.
 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/.
 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.

 Το Wi-Fi 6E έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης δεδομένων Gbit κατά τη μεταφορά αρχείων μεταξύ δύο συσκευών συνδεδεμένων στον ίδιο δρομολογητή. Απαιτείται ασύρματος δρομολογητής που πωλείται
ξεχωριστά

 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που πωλούνται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων πρόσβασης. Η προδιαγραφή Wi-Fi 6E (802.11ax) προσφέρει συμβατότητα με
προηγούμενες εκδόσεις προδιαγραφών 802.11. Το Wi-Fi 6E αποτελεί μέρος του Wi-Fi Certied. Διαθέσιμο μόνο σε χώρες όπου υποστηρίζεται το Wi-Fi 6E (Tri-band - 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz).

 Οι προδιαγραφές για το Wi-Fi 6E 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 6E.

 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
 Ποσοστό ενεργής συν μη ενεργής περιοχής θέασης προς ενεργή περιοχή θέασης συν περιθώριο. Μετρήστε το με το καπάκι τοποθετημένο κατακόρυφα ως προς το γραφείο.
 Για βέλτιστα αποτελέσματα με το HP Sleep and Charge, χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο πρωτοκόλλου φόρτισης USB ή προσαρμογέα καλωδίου με εξωτερική συσκευή.
 Το SuperSpeed USB 20 Gbps δεν είναι διαθέσιμο.
 Το TUV Low Blue Light είναι η ποιότητα της προδιαγραφής δοκιμών συμμόρφωσης οθονών. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.certipedia.com/?locale=en#search.
 Επαναφορά σε βασική λειτουργία LastPass μετά από 30 ημέρες.
 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.
 Πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 180 ημερών από την ενεργοποίηση των Windows.
 Το Eyesafe® Display for Low Blue Light είναι η ποιότητα της προδιαγραφής δοκιμών συμμόρφωσης οθονών. Για περισσότερες λεπτομέρειες: https://eyesafe.com.
 Κάθε εξάρτημα περιλαμβάνει ποσοστό πλαστικών που θα κατέληγαν στους ωκεανούς το οποίο διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
 Το ποσοστό ανακυκλωμένου μετάλλου ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
 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.

© Copyright 2022 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 στο παρόν. Οι ονομασίες Intel, Core, Optane, Celeron, Pentium, Iris, XMM και Thunderbolt είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε
άλλες χώρες. Οι ονομασίες AMD, Ryzen, Athlon και Radeon είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc.
κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες NVIDIA και GeForce είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NVIDIA Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Τα USB Type-C® και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα της USB
Implementers Forum. Η ονομασία DisplayPort™ και το λογότυπο DisplayPort™ είναι εμπορικά σήματα της Video Electronics Standards Association (VESA®) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Οι ονομασία McAfee και McAfee LiveSafe
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της McAfee LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα
εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. 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 υψηλής
ταχύτητας στο διαδίκτυο και λογαριασμός Microsoft. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Βλ.
http://www.windows.com.
Μάρτιος 2022
DOC-M

1

2

3

4

5

6
7

8
9

11
14
15

16
17
18

1

2
3

5

6

7

10

11

12

13

17
18
19
20
21
22
23

24
28
39
40
41


