
Φύλλο δεδομένων

HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-f0011nv

Σχεδιασμένος για να σας κάνει να νιώθετε όμορφα

Με την ισχύ ενός επεξεργαστή Intel® , ο φορητός υπολογιστής HP Spectre x360 16 ιντσών διαθέτει μια οθόνη 16:10 3K+
που σας επιτρέπει να βλέπετε περισσότερα και να χρησιμοποιείτε λιγότερο την κύλιση. Το χαρακτηριστικό Auto Frame
εντοπίζει και κεντράρει το πρόσωπό σας, έτσι ώστε να εστιάζει πάντα πάνω σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων. Αυτός ο
φορητός υπολογιστής προστατεύει επίσης την υγεία σας προβάλλοντας ειδοποιήσεις που σας υπενθυμίζουν να κάνετε ένα
διάλειμμα εμφανίζοντάς σας το χρόνο στην οθόνη.

*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Έξυπνη κάμερα
Εντοπίζει και πλαισιώνει το πρόσωπό σας στο κέντρο
κάθε φορά που μετακινείστε, έτσι ώστε να εστιάζει
πάντα πάνω σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων.

Προστατεύει την υγεία σας
Συμβάλλει στην προστασία των ματιών σας χάρη στη
δυνατότητα προσαρμογής της έντασης του φωτισμού
και με την εμφάνιση ειδοποιήσεων στην οθόνη, που σας
υπενθυμίζουν να κάνετε διάλειμμα.

Κατασκευάζεται με γνώμονα το περιβάλλον
Αυτός ο φορητός υπολογιστής διαθέτει πιστοποίηση
ENERGY STAR® και καταχώρηση EPEAT Gold  και
περιέχει βιώσιμα, ανακυκλωμένα πλαστικά
προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση και πλαστικά
που θα κατέληγαν στους ωκεανούς .
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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.

Κάρτα γραφικών Intel® Iris® Xᵉ
Εντυπωσιακές επιδόσεις για δημιουργίες, gaming και ψυχαγωγία. Νέο επίπεδο
επιδόσεων στα γραφικά και καθαρή, εντυπωσιακή εικόνα - με την άνεση ενός
λεπτού και ελαφριού laptop.

Οθόνη αφής 3K+ IPS
Η ανάλυση 3072 x 1920 προσφέρει απίστευτη απόδοση των λεπτομερειών και
ρεαλιστικά χρώματα. Με την τεχνολογία αφής, μπορείτε να ελέγχετε τον
υπολογιστή σας απευθείας από την οθόνη.

Πληκτρολόγιο All-in-One
Ελέγξτε την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και τα οπτικοακουστικά μέσα σας με το
πάτημα ενός κουμπιού. Με όλες τις συντομεύσεις πληκτρολογίου σε ένα μέρος,
πλοηγηθείτε αδιάλειπτα, χωρίς περισπασμούς.

HP True Vision 5MP with camera shutter
Video chat with peace of mind with a privacy camera you can close when not in
use.

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.

McAfee® LiveSafe™
Προστατέψτε το λειτουργικό σας σύστημα με δωρεάν συνδρομή McAfee®
LiveSafe™ 30 ημερών.

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

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.

Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους
Το πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους σας επιτρέπει να εργάζεστε οπουδήποτε, με
πλήκτρα διαδρομής 1,5 mm για άνετη πληκτρολόγηση και απόλυτη
παραγωγικότητα.

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.

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.

Επαναφορτιζόμενη γραφίδα HP MPP 2.0 Tilt Pen
Δημιουργήστε φυσικά χωρίς διακοπές. Βελτιωμένη λειτουργία αναμονής και
μεγαλύτερη ευαισθησία σάς επιτρέπουν να μεταβείτε ομαλά από χρώμα σε
χρώμα για καλύτερη απεικόνιση των λεπτομερειών, όταν γράφετε, ζωγραφίζετε
και επεξεργάζεστε σε οποιαδήποτε από τις συσκευές σας.

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.

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.

Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων
Συνδεθείτε άνετα στη συσκευή σας, όπως κι αν τη χρησιμοποιείτε, με ένα απλό
άγγιγμα. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία δακτυλικών
αποτυπωμάτων 3D εγγυάται την ασφαλή πρόσβαση.

Πληκτρολόγιο All-in-One
Ελέγξτε την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και τα οπτικοακουστικά μέσα σας με το
πάτημα ενός κουμπιού. Με όλες τις συντομεύσεις πληκτρολογίου σε ένα μέρος,
πλοηγηθείτε αδιάλειπτα, χωρίς περισπασμούς.

Σίγαση μικροφώνου
Απολαύστε μεγαλύτερη ξεγνοιασιά και την άνεση ενός ειδικού κουμπιού σίγασης
μικροφώνου, το οποίο μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε αλλά και να
γνωρίζετε αν είναι ενεργοποιημένο ή όχι, μέσω μιας φωτεινής ένδειξης LED.

Εξαιρετικά πλούσια εμπειρία ήχου
Με τέσσερα ηχεία HP, τεχνολογία HP Audio Boost και προσαρμοσμένες ρυθμίσεις
από τους ειδικούς της Bang & Olufsen, η ψυχαγωγία ζωντανεύει με ήχο που
αισθάνεστε. Ξυπνήστε τις αισθήσεις σας με κορυφαίο ήχο.

Άρθρωση 360°
Η καινοτόμα σχεδίαση περιστροφής 360 μοιρών σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τέσσερις θέσεις. Χρησιμοποιήστε τη θέση
φορητού υπολογιστή για εργασία, τη θέση αντιστροφής για προβολή, τη θέση
tent για παιχνίδι και ως tablet για τις μετακινήσεις σας.

Έξυπνή σχεδίαση
Σχεδιασμένος με γνώμονα το περιβάλλον, ο φορητός υπολογιστής μας περιέχει
βιώσιμα υλικά, όπως πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς στο πλαίσιο
και το περίβλημα του ηχείου και ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Ο μηχανισμός πληκτρολογίου περιέχει γεωργικά απόβλητα
Η βιωσιμότητα αποτελεί κεντρική έννοια στις δραστηριότητές μας και
εκφράζεται στα υλικά που χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιό σας να κινούνται επάνω και κάτω όταν πατηθούν.

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.

Επαναφορτιζόμενη γραφίδα HP MPP 2.0 Tilt Pen
Δημιουργήστε φυσικά χωρίς διακοπές. Βελτιωμένη λειτουργία αναμονής και
μεγαλύτερη ευαισθησία σάς επιτρέπουν να μεταβείτε ομαλά από χρώμα σε
χρώμα για καλύτερη απεικόνιση των λεπτομερειών, όταν γράφετε, ζωγραφίζετε
και επεξεργάζεστε σε οποιαδήποτε από τις συσκευές σας.
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*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Προδιαγραφές
απόδοση
Λειτουργικό σύστημα
Windows 11 Home
Επεξεργαστής
Επεξεργαστής Intel® Core™ i7-11390H (έως 5,0 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη
cache L3 12 MB, 4 πυρήνες, 8 νήματα)  
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 11ης γενιάς
Chipset
Ενσωματωμένο Intel® SoC
Μνήμη
Μνήμη RAM DDR4-3200 MHz 16 GB (ενσωματωμένη)
Ταχύτητες μεταφοράς έως 3200 MT/s.
Αριθμός υποδοχών μνήμης με δυνατότητα πρόσβασης από τον χρήστη: 0
Αποθήκευση
Μονάδα SSD Intel® PCIe® NVMe™ M.2 512 GB
Μνήμη Intel® Optane™ 32 GB
Δεν περιλαμβάνεται μονάδα οπτικού δίσκου
Αποθήκευση Dropbox 25 GB για 12 μήνες
Γραφικά
Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών Intel® Iris® Xᵉ;
Ήχος
Ήχος από την Bang & Olufsen; Τέσσερα ηχεία; HP Audio Boost
Οθόνη
Αντιαντανακλαστική οθόνη 40,6 cm (16"+) 3K+ (3072 x 1920) διαγωνίως, δυνατότητα
πολλαπλής αφής, IPS, γυάλινη επιφάνεια από άκρη σε άκρη, Micro-edge, Corning® Gorilla® Glass
NBT™, 400 nit, sRGB 100%
Λόγος οθόνης σώματος
91%
Ισχύς
Έξυπνο τροφοδοτικό AC 90 W;
Τύπος μπαταρίας
Πολυμερές ιόντων λιθίου, 6 στοιχείων, 83 Wh
310 g
Μπαταρία και τροφοδοσία
Έως 17 ώρες ;
Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μπαταρίας: περίπου 50% σε 45 λεπτά
Αναπαραγωγή βίντεο για τη μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Έως 18 ώρες και 30 λεπτά

Συνδεσιμότητα
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) και Bluetooth® 5 (υποστήριξη ρυθμού
δεδομένων Gigabit) 
Υποστήριξη MU-MIMO; Συμβατότητα με Miracast®
Θύρες
2 Thunderbolt™ 4 USB4™ Type-C® με ρυθμό σηματοδότησης 40Gbps (USB Power Delivery,
DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A με ρυθμό σηματοδότησης
10Gbps (HP Sleep and Charge); 1 HDMI 2.0b; 1 έξυπνη ακίδα τροφοδοσίας; 1 σύνθετη υποδοχή
ακουστικών/μικροφώνου
Υποδοχές επέκτασης
1 συσκευή ανάγνωσης καρτών για μέσα microSD
Κάμερα web
Κάμερα υπερύθρων HP True Vision 5MP με κλείστρο κάμερας, χρονική μείωση θορύβου και
ενσωματωμένα ψηφιακά μικρόφωνα διπλής συστοιχίας

Σχεδίαση
Χρώμα προϊόντος
Μαύρο αλουμίνιο, αχνές μπρούτζινες λεπτομέρειες
Φινίρισμα με αμμοβολή

Λογισμικό
Εφαρμογές ΗΡ
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command
Center; HP QuickDrop; OMEN Gaming Hub; HP Display Control; HP Enhanced Lighting
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™; δωρεάν δοκιμαστική έκδοση Adobe 1 μηνός 

Πρόσθετες πληροφορίες
Αριθμός ανταλλακτικού
Αρ. εξαρτ.: 662J7EA #AB7
Κωδικός UPC/EAN: 196548237944
Οικολογικές ετικέτες
Εγγραφή EPEAT® Gold 
Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης:
Μηχανισμός πληκτρολογίου κατασκευασμένος από γεωργικά απόβλητα; Πλήκτρα πληκτρολογίου
από ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση; Το περίβλημα του ηχείου και το πλαίσιο
περιλαμβάνουν πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς; Ανακυκλωμένο αλουμίνιο 
Βάρος
2,01 kg;
Συσκευασμένο: 4,38 kg
Σημείωση βάρους: Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση
Διαστάσεις
35,8 x 24,53 x 1,99 cm;
Συσκευασμένο: 13,6 x 43,1 x 33 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.
Περιλαμβανόμενος βοηθητικός εξοπλισμός
Θήκη; Επαναφορτιζόμενη γραφίδα HP MPP2.0 Tilt Pen
Επαναφορτιζόμενη γραφίδα HP MPP2.0 Tilt
Πληκτρολόγιο
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους, σε μαύρο του δειλινού
HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής; Υποστήριξη touchpad ακριβείας
Διαχείριση ασφάλειας
Πληκτρολόγιο All-in-One; Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM)
Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων
Αισθητήρες
Επιταχυνσιόμετρο; Τσιπ ΤΝ; eCompass; Αισθητήρας φωτός θερμοκρασίας χρώματος; Γυροσκόπιο;
Θερμικός αισθητήρας IR
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Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός
* Δεν περιλαμβάνεται.

Ασύρματο ποντίκι HP 930
Creator
1D0K9AA

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 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.
 Για την προβολή εικόνων 3K απαιτείται περιεχόμενο 3K.
 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, επισκεφθείτε το www.epeat.net.
 Φορητοί υπολογιστές που έχουν κατασκευαστεί με ανακυκλωμένο πλαστικό που θα κατέληγε στους ωκεανούς και χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού από την ευρεία κατανάλωση στα περιβλήματα ηχείων, καθώς και στα καπάκια

του πληκτρολογίου. Το ποσοστό των ανακυκλωμένων υλικών που περιέχονται σε κάθε στοιχείο ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.

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. Βλ. http://www.windows.com.
 Οι ονομασίες Intel και Iris είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία Intel, το λογότυπο Intel και η ονομασία Iris είναι εμπορικά σήματα της Intel

Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές.
 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
 Features may require software or other 3rd party applications to provide the described functionality. Internet service required and not included.
 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Μετά από 30 ημέρες απαιτείται συνδρομή.
 Η δυνατότητα αναπαραγωγής χωρίς τρεμόπαιγμα προσφέρει σταθερή εικόνα μέσω ενσωματωμένου οπισθοφωτισμού LED με λειτουργία DC-dimming.
 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
 Το ποσοστό πλαστικών που θα κατέληγαν στους ωκεανούς κάθε στοιχείου ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν. Φορητοί υπολογιστές με κάλυμμα που περιέχει ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Το ποσοστό του ανακυκλωμένου αλουμινίου

ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
 Ο μηχανισμός ψαλιδιού του πληκτρολογίου περιέχει φυσικά, ανανεώσιμα υλικά βάσει του ισοζυγίου μάζας.
 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 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.
 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/.
 Η επιτάχυνση που προσφέρει στο σύστημα η μνήμη Intel® Optane™ δεν αντικαθιστά ούτε αυξάνει τη μνήμη DRAM του συστήματός σας.
 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 6 έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης δεδομένων Gbit κατά τη μεταφορά αρχείων μεταξύ δύο συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή. Απαιτείται ασύρματος δρομολογητής, ο οποίος
πωλείται ξεχωριστά και υποστηρίζει κανάλια συχνότητας 80 MHz ή μεγαλύτερης.

 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, που διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6 είναι συμβατό με προηγούμενες
προδιαγραφές 802.11.

 Το Wi-Fi 6 (802.11ax) δεν υποστηρίζεται στη Λευκορωσία, όπου οι ρυθμίσεις Wi-Fi βελτιστοποιούνται σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις (802.11ac).
 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.
 Πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 180 ημερών από την ενεργοποίηση των Windows.
 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.

 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.
 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.
 Φορητοί υπολογιστές με κάλυμμα που περιέχουν ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Το ποσοστό του ανακυκλωμένου αλουμινίου ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
 Τα ψαλίδια του πληκτρολογίου περιέχουν φυσικά, ανανεώσιμα υλικά βάσει του ισοζυγίου μάζας. Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου περιέχουν ανακυκλωμένο πλαστικό μετά από τη χρήση του. Το ποσοστό ανακυκλωμένου

πλαστικού προερχόμενου από την ευρεία κατανάλωση περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το 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.
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