
Φύλλο δεδομένων

HP ProBook 450 15.6 inch G9
Notebook PC
Βασικές δυνατότητες σε μοντέρνα σχεδίαση

Η ελαφριά και συμπαγής σχεδίαση του
φορητού υπολογιστή HP ProBook 450
προσφέρει επαγγελματική απόδοση,
ασφάλεια και ανθεκτικότητα για
επαγγελματίες που μετακινούνται μεταξύ
του γραφείου, της αίθουσας συσκέψεων και
του σπιτιού. Αναβαθμίστε εύκολα αυτόν τον
φορητό υπολογιστή ώστε να συμβαδίζετε με
την αναπτυσσόμενη επιχείρησή σας.

*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Η HP συνιστά τα Windows 11 Pro για
επιχειρήσεις

Σχεδιασμένος για υβριδικά στυλ εργασίας

Φέρτε τις ομάδες σας κοντά με εργαλεία που διατηρούν τις αλληλεπιδράσεις ανοικτές και παραγωγικές, είτε βρίσκονται στην
ίδια αίθουσα είτε χιλιόμετρα μακριά. Το εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο από αλουμίνιο μεγιστοποιεί το μέγεθος της οθόνης ενώ τα
ελαφριά υλικά προσφέρουν μια κομψή σχεδίαση που μεταφέρεται εύκολα.

Απόδοση για καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες

Εξοπλισμένος με τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή Intel® , με πολλαπλές επιλογές κάρτας γραφικών  και γρήγορη,
αναβαθμίσιμη μνήμη διπλού καναλιού SODIMM , ο HP ProBook 450 δίνει ώθηση στην απόδοση με μεγάλη διάρκεια
μπαταρίας και μονάδες SSD υψηλής ταχύτητας.

Προστασία από το HP Wolf Security

Το HP Wolf Security for Business δημιουργεί μια ανθεκτική άμυνα που είναι συνεχώς ενεργοποιημένη και επιβάλλεται από το
υλισμικό. Από το BIOS μέχρι το πρόγραμμα περιήγησης, εκτός και πέρα από το λειτουργικό σύστημα, αυτές οι συνεχώς
εξελισσόμενες λύσεις προστατεύουν τον υπολογιστή σας από τις σύγχρονες απειλές.

Μεταφέρετε εύκολα και με σιγουριά τον ελαφρύ ProBook. Το ανθεκτικό περίβλημα από αλουμίνιο προσφέρει ελκυστική
εμφάνιση και μικρό αποτύπωμα. Το στενό πλαίσιο παρέχει μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής με αναλογία οθόνης προς σώμα
87%.
Ενεργοποιήστε τις καινοτομίες υλικού και λογισμικού της HP με την εφαρμογή myHP. Αυτή η ενιαία εφαρμογή περιλαμβάνει
πρόσβαση σε ρυθμίσεις για ήχο, βίντεο, προγραμματιζόμενα πλήκτρα και πολλά άλλα.
Οι υπολογιστές HP Wolf Pro Security Edition παρέχουν ασφάλεια εταιρικού επιπέδου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Βελτιστοποιημένος για κλήσεις βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η κάμερα HD προσφέρει οπτική καθαρότητα, ενώ η
χρονική μείωση θορύβου μειώνει τις επιπτώσεις του οπτικού θορύβου και της ραστεροποίησης για υψηλότερη ανάλυση
ώστε να μπορείτε να καταγράψετε όλες τις λεπτομέρειες.
Εξασφαλίστε γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά δεδομένων και πρόσβαση στο Internet μέσω ενσύρματης δικτύωσης
Ethernet. Συνδέστε απλώς το ProBook απευθείας στο εταιρικό δίκτυο με την παρεχόμενη θύρα RJ-45, χωρίς dongle ή
σταθμό σύνδεσης.

Διαμορφώστε τη CPU του φορητού υπολογιστή σας για ιδανικό συνδυασμό απόδοσης, κατανάλωσης ισχύος και αξίας. Ο πιο
πρόσφατος επεξεργαστής Intel® διαχειρίζεται πολλαπλές εργασίες ομαλά και αξιόπιστα, με κατανομή του φόρτου από
πολλαπλούς επεξεργαστικούς πυρήνες.
Με δύο επιλογές μπαταρίας, μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησης και του
προϋπολογισμού σας. Προσαρμόστε τις επιλογές φόρτισης και διαχειριστείτε την απόδοση της μπαταρίας με τον εύχρηστο
πίνακα εργαλείων HP Power Manager.
Δεν υπάρχει πλέον λόγος να φοβάστε τα χτυπήματα με τον λεπτό και ελαφρύ HP ProBook που υποβλήθηκε επιτυχώς στη
διαδικασία ολοκληρωμένης δοκιμής HP 120.000 ωρών και σε δοκιμές MIL-STD 810.
Το HP ProBook 450 χρησιμοποιεί πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς στο περίβλημα του ηχείου και στο πλαίσιο
της οθόνης. Αυτό το laptop με εγγραφή EPEAT® και πιστοποίηση ENERGY STAR® περιέχει επίσης 50 τοις εκατό ανακυκλωμένο
αλουμίνιο στο επάνω και στο κάτω κάλυμμα.
Ορίστε χρήση κωδικού πρόσβασης επόπτη με το προαιρετικό HP Tamper Lock για να ξεκλειδώσετε έναν υπολογιστή κάθε
φορά που ενεργοποιούνται οι αισθητήρες ανίχνευσης παραβίασης στο κάτω κάλυμμα του υπολογιστή και στον εσωτερικό
χώρο αποθήκευσης.
Εργαστείτε από οπουδήποτε, ακόμη και σε πολυσύχναστα ασύρματα δίκτυα με τη γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση που
υποστηρίζει έως Wi-Fi 6E. Για διευρυμένη συνδεσιμότητα και βελτιωμένη ασφάλεια, προσθέστε προαιρετικό CAT16 WWAN
υψηλής ταχύτητας με εξωτερική κάρτα SIM.
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής της HP σας βοηθά να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις μια ημέρας με πολλές συναντήσεις
χωρίς σύνδεση στο ρεύμα. Κι όταν χρειάζεται να δουλέψετε περισσότερο μέσα στην ημέρα, μπορείτε να επαναφορτίσετε
γρήγορα τον υπολογιστή με το HP Fast Charge. Εξασφαλίστε έως 50% διάρκεια ζωής μπαταρίας με μόλις 30 λεπτά
φόρτισης.
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Φύλλο δεδομένων | HP ProBook 450 15.6 inch G9 Notebook PC Η HP συνιστά τα Windows 11 Pro για επιχειρήσεις

HP ProBook 450 15.6 inch G9 Notebook PC Πίνακας προδιαγραφών

*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Διαθέσιμα λειτουργικά συστήματα

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro Education
Windows 11 Home – Η HP συνιστά Windows 11 Pro for Business
Windows 11 Home Single Language
Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise ή Windows 10 Enterprise διαθέσιμα με συμφωνία παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης)
Windows 11 Pro (προεγκατεστημένα με υποβάθμιση σε Windows 10 Pro)
FreeDOS

Οικογένεια επεξεργαστή Επεξεργαστής Intel® Core™ i3 12ης γενιάς; Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 12ης γενιάς; Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 12ης γενιάς

Διαθέσιμοι επεξεργαστές

Επεξεργαστής Intel® Core™ i3-1215U με κάρτα γραφικών Intel® UHD (βασική συχνότητα 1,2 GHz, έως 4,4 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L3 10 MB, 6 πυρήνες, 8
νήματα); Επεξεργαστής Intel® Core™ i5-1235U (βασική συχνότητα 1,3 GHz, έως 4,4 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L3 12 MB, 10 πυρήνες, 12 νήματα);
Επεξεργαστής Intel® Core™ i5-1240P (βασική συχνότητα 1,7 GHz, έως 4,4 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L3 12 MB, 12 πυρήνες, 16 νήματα); Επεξεργαστής Intel®
Core™ i7-1255U (βασική συχνότητα 1,7 GHz, έως 4,7 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L3 12 MB, 10 πυρήνες, 12 νήματα); Επεξεργαστής Intel® Core™ i7-1260P
(βασική συχνότητα 1,6 GHz, έως 4,6 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L3 18 MB, 12 πυρήνες, 16 νήματα); Επεξεργαστής Intel® Pentium® Gold 8505 με κάρτα
γραφικών Intel® UHD (βασική συχνότητα 1,2 GHz, έως 4,4 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache L3 8 MB, 5 πυρήνες, 6 νήματα); Επεξεργαστής Intel® Celeron® 7305 με
κάρτα γραφικών Intel® UHD (βασική συχνότητα 1,1 GHz, μνήμη cache L3 8 MB, 5 πυρήνες, 6 νήματα)

Μέγιστη μνήμη
Μνήμη RAM DDR4-3200 MHz 32 GB 
Και οι δύο υποδοχές είναι προσβάσιμες/αναβαθμίσιμες μόνο από το τμήμα IT ή από τους ίδιους τους χρήστες. Υποστηρίζει μνήμη δύο καναλιών.
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 1 TB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ M.2 TLC
128 GB έως 512 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD
128 GB έως 256 GB PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιος, μετρικό σύστημα) 39,6 cm (15,6")

Οθόνη Αντιθαμβωτική οθόνη FHD 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080), IPS, στενό πλαίσιο, 400 nit, χαμηλή ισχύς, NTSC 72%; Αντιθαμβωτική οθόνη FHD 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080), IPS, στενό
πλαίσιο, 250 nit, NTSC 45%; Αντιθαμβωτική οθόνη αφής FHD 39,6 cm (15,6") (1920 x 1080), IPS, στενό πλαίσιο, 250 nit, NTSC 45% 

Διαθέσιμα γραφικά
Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών Intel® UHD; Κάρτα γραφικών Intel® Iris® Xᵉ
Ξεχωριστά: NVIDIA® GeForce® MX570 (αποκλειστική μνήμη DDR6 2 GB); NVIDIA® GeForce® MX570A (αποκλειστική μνήμη DDR6 2 GB)
(Υποστήριξη αποκωδικοποίησης HD, DX12, HDMI 2.1b.)

Ήχος Δύο στερεοφωνικά ηχεία, μικρόφωνα διπλής συστοιχίας

Ασύρματες τεχνολογίες (Συμβατότητα με συσκευές με πιστοποίηση Miracast.)

Θύρες και υποδοχές

3 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (1 φόρτισης, 1 παροχής ισχύος); 1 SuperSpeed USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps (παροχή ισχύος USB,
DisplayPort™ 2.1); 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 1 τροφοδοτικό AC; 1 RJ-45; 1 HDMI 2.1b ;
(Το καλώδιο HDMI πωλείται ξεχωριστά.);
Προαιρετικές θύρες: 1 εξωτερική υποδοχή Nano SIM για WWAN

Συσκευές εισόδου Πληκτρολόγιο HP Premium – αδιάβροχο, προαιρετικά οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο με δίοδο αποστράγγισης και DuraKeys ; Clickpad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής;

Επικοινωνίες Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE NIC ; Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) και Bluetooth® 5.3 M.2, μη vPro®; Ασύρματη κάρτα Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE
802.11a/b/g/n/ax (1x1) και Bluetooth®  5.3 ; Intel® XMM™ 7560 LTE-Advanced Pro κατηγορίας 16 ;

Κάμερα Κάμερα HD 720p με χρονική μείωση θορύβου (επιλεγμένα μοντέλα); Κάμερα IR (επιλεγμένα μοντέλα) 

Λογισμικό HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; myHP; HP Privacy Settings; Touchpoint Customizer για εμπορική χρήση; Ειδοποιήσεις HP; HP
Quick Touch; Διαγνωστικοί έλεγχοι υπολογιστή HP Hardware Diagnostics Windows; Αγορά Office (πωλείται ξεχωριστά)

Διαθέσιμο λογισμικό Υποστήριξη HP Smart

Διαχείριση ασφάλειας Absolute persistence module; HP DriveLock και Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Ενημέρωση BIOS μέσω δικτύου; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6;
Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 2.0 (πιστοποίηση Common Criteria EAL4+ και FIPS 140-2 επίπεδο 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock;

Άδειες χρήσης λογισμικού ασφαλείας HP Wolf Pro Security Edition

Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων (επιλεγμένα μοντέλα)

Χαρακτηριστικά διαχείρισης HP Client Management Script Library (λήψη); HP Image Assistant (λήψη); HP Driver Pack (λήψη); HP Client Catalog (λήψη); HP Manageability Integration Kit Gen4 (λήψη); HP Power
Manager

Ισχύς Εξωτερικό τροφοδοτικό AC HP Smart 65 Watt; Εξωτερικό τροφοδοτικό AC HP Smart 65 Watt ΕΜ; Εξωτερικό τροφοδοτικό AC HP Smart 45 Watt; Τροφοδοτικό HP Smart 65 Watt με USB
Type-C®; Τροφοδοτικό HP Smart 45 Watt με USB Type-C®

Τύπος μπαταρίας Πολυμερές 3 στοιχείων, 42,75 Wh, μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP; Πολυμερές 3 στοιχείων, 51,3 Wh, μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP

Διαστάσεις 35,94 x 23,39 x 1,99 cm

Βάρος Από 1,74 kg; (Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.)

Οικολογικές ετικέτες Διαθέσιμες διαμορφώσεις με πιστοποίηση EPEAT®; Δήλωση IT ECO; Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση TCO; EPEAT® Gold κατατεθέν στις ΗΠΑ; SEPA; Πράσινο σήμα για την Ταϊβάν;
Πράσινη ετικέτα PC για την Ιαπωνία; KOECO

Πιστοποίηση Energy Star (καθορίζεται βάσει σειράς) Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Πιστοποίηση και συμμόρφωση CECP

Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης
Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο; Διατίθεται σε συσκευασία χύδην; Το διαμορφωμένο παρέμβλημα από χαρτοπολτό στο εσωτερικό του χαρτοκιβωτίου είναι 100% βιώσιμης
προέλευσης και ανακυκλώσιμο; Το εξωτερικό χαρτοκιβώτιο και τα κυματοειδή παρεμβλήματα είναι 100% βιώσιμης προέλευσης και ανακυκλώσιμα; 10% ανακυκλωμένα πλαστικά
προερχόμενα από την ευρεία κατανάλωση; Πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς στα περιβλήματα των ηχείων

Εγγύηση

Οι Υπηρεσίες HP προσφέρουν επιλογές περιορισμένης εγγύησης λογισμικού 1 έτους και 90 ημερών, ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Οι μπαταρίες έχουν προεπιλεγμένη περιορισμένη
εγγύηση ενός έτους. Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.hp.com/support/batterywarranty/. Διατίθενται επίσης υπηρεσίες
επιτόπου εξυπηρέτησης και διευρυμένης κάλυψης. Οι υπηρεσίες HP Care Pack είναι προαιρετικές διευρυμένες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες υπερβαίνουν τις τυπικές περιορισμένες
εγγυήσεις. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το HP προϊόν σας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών Care Pack Services στη διεύθυνση:
http://www.hp.com/go/cpc.
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HP ProBook 450 15.6 inch G9 Notebook PC

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Σακίδιο πλάτης HP Prelude Pro
Recycled 15,6 ιντσών

Μετακινηθείτε με ένα κομψό και ανθεκτικό σακίδιο πλάτης με σχεδίαση με περιβαλλοντική
συνείδηση και κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο ύφασμα . Το σακίδιο πλάτης HP Prelude
Pro Recycle συνοδεύεται από χαρακτηριστικά ασφαλείας, προκειμένου να νιώθετε ασφαλείς
κατά τη μεταφορά των συσκευών σας από την εργασία σας στο σπίτι και όχι μόνο.
Αριθμός προϊόντος: 1X644AA
 Η εξωτερική επιφάνεια του σακιδίου πλάτης είναι κατασκευασμένη από 95%

ανακυκλωμένου υφάσματος.
 Το power bank πωλείται ξεχωριστά.

Στερεοφωνικά ακουστικά HP 3,5mm
G2

Μπορείτε τώρα να συμμετέχετε σε και να διακόπτετε κλήσεις όλη την ημέρα χωρίς να σας
ξεφεύγει τίποτε. Συνδέστε απλώς τα ακουστικά και ετοιμαστείτε να μιλάτε και να ακούτε
καθαρά όλη την ημέρα. Με σχεδίαση που φροντίζει να ακυρώνεται ο θόρυβος, να είναι βολικά
τα ακουστικά και να εφαρμόζουν εύκολα, η ηχητική εμπειρία άνεσης θα σας κάνει να δέχεστε
τη μια κλήση μετά την άλλη χωρίς παρεμβολές ή εκνευρισμούς.
Αριθμός προϊόντος: 428K7AA
 Δοκιμασμένο από την Google ώστε να πληροί τα πρότυπα συμβατότητας του Chromebook.
 Αυτό το προϊόν λειτουργεί με συσκευές που έχουν δυνατότητα να εκτελούν την πιο

πρόσφατη έκδοση του Chrome OS και πιστοποίηση ότι πληροί τα πρότυπα συμβατότητας της
Google. Η Google δεν φέρει ευθύνη για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος ή τη συμμόρφωσή
του με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Το Chromebook και το σήμα Works With Chromebook είναι
εμπορικά σήματα της Google LLC.

Διανομέας ταξιδιού HP USB-C G2

Επεκτείνετε τη συνδεσιμότητα του φορητού υπολογιστή σας καθώς εργάζεστε εν κινήσει με
τον διανομέα ταξιδιού HP USB-C G2.  Προσθέστε μια επιπλέον οθόνη  και τον βοηθητικό
εξοπλισμό σας, φορτίστε τον φορητό υπολογιστή και το τηλέφωνό σας με μία μόνο σύνδεση
καλωδίου USB-C™.
Αριθμός προϊόντος: 7PJ38AA
[1[] Υποστήριξη για θύρες USB-C™ (βίντεο, φόρτιση και USB 3.1) και USB Type-C™
πολλαπλών λειτουργιών με δυνατότητα Thunderbolt.
 Υποστήριξη μίας οθόνης έως 4960 x 2160 @30Hz (διπλό DP μόνο μέσω HDMI) ή 1920 x

1200 @ 60Hz μέσω VGA.

Ενσύρματο επιτραπέζιο ποντίκι και
πληκτρολόγιο HP 320MK

Εργαστείτε αποδοτικά και βελτιώστε την καθημερινή παραγωγικότητά σας με το αξιόπιστο
ενσύρματο επιτραπέζιο ποντίκι και πληκτρολόγιο HP 320MK.
Αριθμός προϊόντος: 9SR36AA
 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές

συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε
μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
 Επιλεγμένα μαντηλάκια οικιακής χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια για τον

καθαρισμό του ποντικιού HP Elite Presenter, του πληκτρολογίου HP Premium (ασύρματου και
USB) και του ενσύρματου επιτραπέζιου πληκτρολογίου/ποντικιού HP 320 για έως 1.000
σκουπίσματα: Ανατρέξτε στις οδηγίες του παραγωγού μαντηλιών για την απολύμανση καθώς
και στον οδηγό καθαρισμού της HP για λύσεις σκουπίσματος δοκιμασμένες από την HP στο
έγγραφο How to Sanitize Your HP Device.
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Υποσημειώσεις ανταλλαγής μηνυμάτων
 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 του ρολογιού

διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλισμικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρο υψηλότερης απόδοσης.
 Ο επεξεργαστής Intel και οι επιλογές κάρτας γραφικών πρέπει να διαμορφωθούν κατά την αγορά.
 Η μνήμη δύο καναλιών πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό. Λόγω της μη τυπικής φύσης 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.
 Το HP Wolf Security for Business απαιτεί Windows 10 ή μεταγενέστερα, περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας της HP και είναι διαθέσιμο σε HP Pro, Elite, σταθμούς εργασίας και PRO. Βλ. λεπτομέρειες του προϊόντος για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας

που συμπεριλαμβάνονται και τις απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος.
 Το HP Power Manager απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση και είναι διαθέσιμο στο Microsoft Store.
 Η διαδικασία ολοκληρωμένης δοκιμής ΗΡ δεν αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση σε συνθήκες ίδες 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 δοκιμή MIL STD 810 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

σε συνθήκες ίδιες 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.
 Το περίβλημα του ηχείου και στοιχεία του πλαισίου της οθόνης του laptop περιέχουν πλαστικά που θα κατέληγαν στους ωκεανούς σε ποσοστό 5%.
 Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση EPEAT® διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.epeat.net.
 Το HP Tamper Lock είναι προαιρετική δυνατότητα που πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο και απαιτεί τον ορισμό κωδικού πρόσβασης εποπτεύοντος πριν από τη χρήση. Διατίθεται μόνο με εγγύηση τριών ετών.
 Για να λειτουργήσει στη ζώνη 6 GHz το Wi-Fi 6E απαιτεί δρομολογητή 6 GHz που διατίθεται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6E είναι συμβατό με τις προηγούμενες προδιαγραφές 802.11. 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
Wi-Fi 6E. Διατίθεται μόνο σε χώρες/περιοχές όπου υποστηρίζεται το Wi-Fi 6E.

 Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων Gbit που υποστηρίζει το Wi-Fi® επιτυγχάνεται με το Wi-Fi 6E (802.11ax) κατά τη μεταφορά αρχείων μεταξύ δύο συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή. Απαιτείται ασύρματος δρομολογητής που πωλείται
ξεχωριστά και υποστηρίζει κανάλια 160MHz.

 Επαναφορτίζει την μπαταρία σας έως και 50% μέσα σε 30 λεπτά, όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο ή σε κατάσταση αναμονής. Απαιτείται προσαρμογέας τροφοδοσίας με ελάχιστη χωρητικότητα 65 Watt. Μόλις η φόρτιση φτάσει το 50%, η ταχύτητα
φόρτισης επανέρχεται σε κανονικό επίπεδο. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει κατά +/-10% λόγω των ανοχών του συστήματος.

 Η μπαταρία πρέπει να διαμορφωθεί τη στιγμή της αγοράς.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών
 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 .
 Αυτό το σύστημα διαθέτει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 10 Pro καθώς και άδεια για το λογισμικό Windows 11 Pro και το λογισμικό επανάκτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ

εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά συστήματα,
ώστε να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.
 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 του ρολογιού

διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλισμικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρο υψηλότερης απόδοσης.
 Η ταχύτητα επεξεργαστή αναφέρεται στη λειτουργία μέγιστης απόδοσης. Σε λειτουργία βελτιστοποίησης μπαταρίας, οι επεξεργαστές θα λειτουργούν σε χαμηλότερες ταχύτητες.
 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.
 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 Windows 8 ή Windows 7 στη διεύθυνση http://www.support.hp.com.
 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.
 Για μονάδες αποθήκευσης, GB = 1 δις byte. TB = 1 τρισεκατομμύριο byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
 Η δεύτερη μονάδα αποθήκευσης είναι διαθέσιμη μόνο με μονάδα βάσης WWAN και κύρια μονάδα αποθήκευσης M.2.
 Απαιτείται 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. Το Wi-Fi 6E απαιτεί

δρομολογητή Wi-Fi 6E, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά, για να λειτουργεί στη ζώνη 6 GHz. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6E είναι συμβατό με τις προηγούμενες προδιαγραφές 802.11. Και διατίθεται μόνο σε
χώρες όπου υποστηρίζεται το Wi-Fi 6E.

 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, που διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης. Το Wi-Fi 6 (802.11ax) είναι συμβατό με τις προηγούμενες προδιαγραφές 802.11.
 Το Miracast είναι ασύρματη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής σας για την προβολή της οθόνης σε τηλεοράσεις, προβολείς και σε αναπαραγωγή μέσω ροής.
 Η μονάδα 4G LTE κατηγορίας κλάσης gigabit 16 είναι προαιρετική και πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για ταχύτητες λήψης έως 1 Gbps, καθώς οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούν συνάθροιση 5 δικτύων και εύρος

ζώνης καναλιού 100 MHz. Απαιτείται ενεργοποίηση της μονάδας και αγορά ξεχωριστής σύμβασης υπηρεσιών. Υπάρχει συμβατότητα με προηγούμενες τεχνολογίες HSPA 3G. Για πληροφορίες κάλυψης και διαθεσιμότητας στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον
πάροχο υπηρεσιών. Οι ταχύτητες σύνδεσης, αποστολής και λήψης θα διαφέρουν βάσει δικτύου, τοποθεσίας, περιβάλλοντος, συνθηκών δικτύου και άλλων παραγόντων. Το 4G LTE δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις περιοχές.

 Ο όρος "10/100/1000" ή "Gigabit" Ethernet υποδεικνύει συμβατότητα με το πρότυπο IEEE 802.3ab για το Gigabit Ethernet και δεν δηλώνει την πραγματική ταχύτητα λειτουργίας 1 Gb/s. Για μετάδοση υψηλής ταχύτητας, απαιτείται σύνδεση σε διακομιστή Gigabit
Ethernet και δικτυακή υποδομή.

 Σε διαμόρφωση χωρίς WWAN ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στην υποδοχή κάρτας SIM.
 Για την προβολή εικόνων FHD/HD απαιτείται περιεχόμενο FHD/HD.
 Intel® Iris® X Για τις δυνατότητες της κάρτας γραφικών απαιτείται διαμόρφωση του συστήματος με επεξεργαστές Intel® Core™ i5 ή i7 και μνήμη διπλού καναλιού. Intel® Iris® X Οι κάρτες γραφικών με επεξεργαστές Intel® Core™ i5 ή 7 και μνήμη μονού καναλιού θα

λειτουργούν μόνο ως κάρτες γραφικών UHD.
 Τα ενσωματωμένα γραφικά εξαρτώνται από τον επεξεργαστή. Η τεχνολογία NVIDIA® Optimus™ απαιτεί επεξεργαστή Intel και διακριτή κάρτα γραφικών NVIDIA® GeForce® και είναι διαθέσιμη στο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro. Η τεχνολογία NVIDIA®

Optimus™ ενδέχεται να μην υποστηρίζει τα πλήρη χαρακτηριστικά βίντεο και εικόνας όλων των διακριτών καρτών γραφικών σε όλα τα συστήματα (π.χ. οι εφαρμογές OpenGL θα εκτελούνται στην ενσωματωμένη GPU ή στην APU, ανάλογα με την περίπτωση).
 Το οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο αποτελεί προαιρετικό χαρακτηριστικό.
 Οι αναλύσεις εξαρτώνται από τις δυνατότητες της οθόνης και τις ρυθμίσεις ανάλυσης και βάθους χρώματος.
 Η πραγματική φωτεινότητα είναι χαμηλότερη με την οθόνη αφής.
 Η διάρκεια της μπαταρίας στα Windows MM18 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: www.bapco.com.
 Για το HP Support Assistant απαιτούνται Windows και πρόσβαση στο Internet.
 Το HP Driver Packs δεν είναι προεγκατεστημένο. Ωστόσο, μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 Μπορείτε να κατεβάσετε το HP Manageability Integration Kit από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.
 Ο παράγοντας Absolute παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένος και ενεργοποιείται όταν οι πελάτες αγοράσουν και ενεργοποιήσουν τη συνδρομή. Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς συνδρομής για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η υπηρεσία είναι

περιορισμένη, για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Η εγγύηση Absolute Recovery Guarantee είναι περιορισμένη. Ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Για λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement. Η υπηρεσία Data Delete είναι προαιρετική και παρέχεται από την Absolute Software. Εάν χρησιμοποιηθεί, η εγγύηση Recovery Guarantee ακυρώνεται. Για να χρησιμοποιήσουν την
υπηρεσία Data Delete, οι πελάτες πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό προεξουσιοδότησης και είτε να λάβουν έναν κωδικό PIN είτε να αγοράσουν ένα ή περισσότερα token RSA SecurID από την Absolute Software.

 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™.
 Το HP Sure Click απαιτεί Windows 10 Pro ή νεότερη έκδοση ή Enterprise. Για πλήρεις λεπτομέρειες, βλ. https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.
 Το HP Sure Sense διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές της HP με λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro ή Windows 11 Enterprise.
 Το HP Sure Admin απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση, 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.
 Οι λειτουργίες του HP BIOSphere Gen6 μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα και τη διαμόρφωση.
 Το HP Sure Start Gen7 είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένους υπολογιστές HP και απαιτεί Windows 10 και μεταγενέστερη έκδοση.
 Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP είναι ένα προαιρετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά.
 Οι πραγματικές βατώρες της μπαταρίας (Wh) θα διαφέρουν από τη δυνατότητα της συσκευής. Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με τη διάρκεια ζωής στο ράφι, τον χρόνο, τη χρήση, το περιβάλλον, τη θερμοκρασία, τη διαμόρφωση του

συστήματος, τις φορτωμένες εφαρμογές, τις λειτουργίες, τις ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας και άλλους παράγοντες.
 Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
 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 αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις

και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από εκείνους που υποδεικνύονται στον Πελάτη κατά την
αγορά. Ο Πελάτης ενδέχεται 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 της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP
που συνοδεύει το προϊόν HP.

 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 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.
 Το ποσοστό πλαστικού που θα κατέληγε στους ωκεανούς και περιέχεται σε κάθε εξάρτημα ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
 Το 100% την εξωτερικής συσκευασίας και των κυματοειδών παρεμβλημάτων κατασκευάζονται από πιστοποιημένες και ανακυκλωμένες ίνες βιώσιμης προέλευσης.
 Το ποσοστό περιεκτικότητας ανακυκλωμένου πλαστικού βασίζεται στον ορισμό που εκτίθεται στο πρότυπο IEEE 1680.1- 2018.
 Τα παρεμβλήματα από μορφοποιημένο χαρτοπολτό κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένες ίνες ξύλου και οργανικές ύλες.
 Το HP Wolf Security for Business απαιτεί Windows 10 ή μεταγενέστερη έκδοση, περιλαμβάνει διάφορα χαρακτηριστικά ασφαλείας της HP και είναι διαθέσιμο σε HP Pro, Elite, RPOS και σταθμούς εργασίας. Βλ. λεπτομέρειες του προϊόντος για τα χαρακτηριστικά

ασφαλείας που συμπεριλαμβάνονται και τις απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος.
 Η υποστήριξη HP Smart συλλέγει αυτόματα το τηλεμετρικό υλικό που απαιτείται κατά την πρώτη εκκίνηση του προϊόντος για την παροχή δεδομένων διαμόρφωσης σε επίπεδο συσκευής και πληροφοριών σχετικά με την υγεία και είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα

προϊόντα μέσω των Υπηρεσιών εργοστασιακής διαμόρφωσης της HP; Διαφορετικά, μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της Υποστήριξης HP Smart ή για λήψη, μεταβείτε στη διεύθυνση
http://www.hp.com/smart-support.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις hp.com/go/getupdated
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Οι ονομασίες Intel, Core, Celeron, Pentium και Iris είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες/περιοχές.
Η ονομασία NVIDIA και το λογότυπο NVIDIA είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NVIDIA Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό
σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum. Η ονομασία
SDXC είναι σήμα κατατεθέν της SD-3C στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε άλλες χώρες ή και στα δύο. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν της EPA (Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των
ΗΠΑ). Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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