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OMEN 40L Desktop GT21-0009nv Bundle PC

Απόδοση κορυφαίου επιπέδου στη διάθεσή σου

Ο επιτραπέζιος υπολογιστής Gaming OMEN by HP 40L είναι ο απόλυτος σύντροφος στο παιχνίδι. Με τον πιο πρόσφατο
επεξεργαστή Intel®  και προηγμένη κάρτα γραφικών, ο επιτραπέζιος υπολογιστής OMEN έχει ανώτερο σύστημα ψύξης
που εμποδίζει την υπερθέρμανση. Σχεδιασμένος για εύκολη αναβάθμιση χωρίς εργαλεία, ο επιτραπέζιος υπολογιστής
OMEN σου προσφέρει κορυφαία απόδοση που καλύπτει τις ανάγκες σου για gaming.

*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Αντιμετωπίστε την πίεση με άνεση
Οι περιμετρικά τοποθετημένοι ανεμιστήρες
αποτρέπουν την υπερθέρμανση ακόμα και όταν το
παιχνίδι παίρνει φωτιά.

Σχεδίαση που ακυρώνει την ανάγκη χρήσης
εργαλείων
Απλά αναβαθμίστε και επεκτείνετε εύκολα τη μνήμη,
τις μονάδες αποθήκευσης και τις εσωτερικές
υποδοχές επέκτασης για να ταιριάζουν στις ανάγκες
σας για gaming.

OMEN Gaming Hub
Το OMEN Gaming Hub αναβαθμίζει τα πάντα από
βελτιώσεις λογισμικού, στοιχεία ελέγχου υλικού έως
live υπηρεσίες.
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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.

Ένας δυναμικός επεξεργαστής που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας για
ύψιστη απόδοση κατά την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών
Οι επεξεργαστές Intel Core™ 12ης γενιάς κατανέμουν την απόδοση εκεί που
τη χρειάζεστε περισσότερο — εξοικονομώντας σας χρόνο και αυξάνοντας τη
δυνατότητά σας να κάνετε τα πράγματα που πραγματικά θέλετε.

NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti
Η κάρτα γραφικών GeForce RTX™ 3060 Ti σας επιτρέπει να ανταποκριθείτε
στις απαιτήσεις των πιο πρόσφατων παιχνιδιών με την ισχύ της Ampere—της
αρχιτεκτονική RTX 2ης γενιάς της NVIDIA. Εξασφαλίστε απίστευτη απόδοση
με τους βελτιωμένους πυρήνες Ray Tracing και Tensor, τους νέους
πολυεπεξεργαστές ροής και τη μνήμη G6 υψηλής ταχύτητας.

Αποθήκευση σε SSD PCIe
Εκκίνηση σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα με αστραπιαία ταχύτητα και χώρο
αποθήκευσης σε SSD PCIe έως 512 GB.

SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5Gbps
Συνδέστε την εξωτερική σας μονάδα αποθήκευσης με αυτή τη θύρα
SuperSpeed USB Type-A, που έχει ρυθμό σηματοδότησης 5Gbps.

1 SuperSpeed USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps
Συνδέστε την εξωτερική σας μονάδα αποθήκευσης με αυτή τη θύρα
SuperSpeed USB Type-C®, που έχει ρυθμό σηματοδότησης 10Gbps. Επίσης,
είναι αναστρέψιμη για να μην ανησυχείτε ποτέ για την ορθή σύνδεση του
βύσματος.
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.

Εύκολη σύνδεση
Απολαύστε μια πιο ομαλή ασύρματη σύνδεση με τον σύνθετο προσαρμογέα
Wi-Fi CERTIFIED 6™ (2x2) και το Bluetooth® 5. Όλες οι συνδέσεις σας είναι
σταθερές με έως 3 φορές μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς αρχείων σε
σχέση με το Wi-Fi 5.
Βιώσιμη σχεδίαση
Επειδή τα μικρά πράγματα είναι εκείνα που κάνουν τη διαφορά, αυτό το
προϊόν περιλαμβάνει βιώσιμα υλικά στη σχεδίασή του, όπως βαφή με βάση το
νερό.

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.

Ακουστικά DTS: Τεχνολογία X
Αυτή η τεχνολογία μετατρέπει τα παιχνίδια, τις ταινίες και τη μουσική σε
καθηλωτικές εμπειρίες ψυχαγωγίας, χάρη στον αυθεντικό ήχο 3D υψηλής
ακρίβειας που προσφέρει, ανεξάρτητα από το είδος των ακουστικών που
χρησιμοποιείτε.

OMEN Gaming Hub
Το OMEN Gaming Hub είναι το ένα και μοναδικό σημείο για όλα, όπου η
gaming εμπειρία σου γίνεται καλύτερη. Το OGH, με βελτιώσεις σε επίπεδο
λογισμικού αλλά και στον έλεγχο του υλικού, καθώς και με υπηρεσίες σε
πραγματικό χρόνο, αναβαθμίζει το παιχνίδι με εύκολο και απλό τρόπο.

OMEN Light Studio
Ελέγξτε όλα τα εφέ φωτισμού RGB για όλες τις συνδεδεμένες και τις
υποστηριζόμενες συσκευές μέσω μίας εφαρμογής. Το OMEN Light Studio
καθιστά εύκολη την εξατομίκευση των επιλογών φωτισμού με ποικιλία εφέ,
όπως φωτισμός περιβάλλοντος, κύμα, διαδραστικός φωτισμός και πολλά
άλλα.
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*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Προδιαγραφές
απόδοση
Λειτουργικό σύστημα
Windows 11 Home
Επεξεργαστής
Επεξεργαστής Intel® Core™ i5-12400F (έως 4,4 GHz με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost,
μνήμη cache L3 18 MB, 6 πυρήνες, 12 νήματα)
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i5 12ης γενιάς
Ψύξη
Ανεμιστήρες συστήματος: 2 x μπροστινοί ανεμιστήρες RGB 120 mm
Ψύκτες συστήματος: Μονάδα ψύξης αέρα RGB με 2 σωλήνες θερμότητας 92 mm
Chipset
Intel® Z690
Μνήμη
Μνήμη RAM XMP RGB Heatsink DDR4-3467 MHz HyperX 16 GB (2 x 8 GB)
Ταχύτητες μεταφοράς έως 3467 MT/s.
Υποδοχές μνήμης: 4 DIMM
Αποθήκευση
Μονάδα SSD WD Black PCIe® NVMe™ 512 GB TLC M.2
Αποθήκευση Dropbox 25 GB για 12 μήνες
Γραφικά
Ξεχωριστά: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti (αποκλειστική μνήμη GDDR6 8 GB) ;
Ήχος
Ήχος surround 5.1; Υποστήριξη Omen Audio Control DTS:X® Ultra
Ισχύς
Τροφοδοτικό ATX 600 Watt με πιστοποίηση 80 Plus Gold;

Συνδεσιμότητα
Διασύνδεση δικτύου
Ενσωματωμένο LAN 10/100/1000 GbE
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Κάρτα ασύρματου δικτύου Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) και Bluetooth® 5,2 (υποστήριξη ρυθμού
δεδομένων Gigabit) 
Υποστήριξη MU-MIMO
Θύρες
Μπροστά:
2 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps (φόρτιση μπαταρίας 1.2, HP Sleep and
Charge); 2 USB 2.0 Type-A; 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 1 μικροφώνου
Πίσω:
1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps; 1 USB Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης
5 Gbps; 1 USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 10 Gbps; 1 USB Type-A, με ρυθμό
σηματοδότησης 5 Gbps; 2 USB 2.0 Type-A; 1 είσοδος ήχου; 1 έξοδος ήχου, 1 μικροφώνου; 1
RJ-45
Υποδοχές βίντεο
1 HDMI; 3 DisplayPort™
Υποδοχές επέκτασης
1 PCIe x16; 1 PCIe x4; 3 M.2 (2 για τη μονάδα στερεάς κατάστασης, 1 για το WLAN)

Σχεδίαση
Χρώμα προϊόντος
Μαύρο, γυάλινο πλευρικό πλαίσιο, σκούρο χρωμέ λογότυπο
Επάνω και πλευρικά καλύμματα με φινίρισμα με βαφή, μπροστινό κάλυμμα από σκληρυμένο
μαύρο γυαλί

Λογισμικό
Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; HP QuickDrop; OMEN
Gaming Hub; HP Enhanced Lighting
Λογισμικό
ExpressVPN (δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών); LastPass Premium (δωρεάν
δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών) ;
Προσφορά McAfee LiveSafe™ για 12 μήνες με αυτό το προϊόν ;
Δοκιμή 1 μήνα για τους νέους πελάτες του Microsoft 365
Υπηρεσίες και υποστήριξη
Δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 1 μηνός Xbox Game Pass 
Προσφορά McAfee LiveSafe™ για 12 μήνες με αυτό το προϊόν

Πρόσθετες πληροφορίες
Αριθμός ανταλλακτικού
Αρ. εξαρτ.: 6Z660EA #AB7
Κωδικός UPC/EAN: 196786822827
Οικολογικές ετικέτες
Εγγραφή EPEAT® Gold 
Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης:
Χρώμα με βάση το νερό 
Βάρος
18,7 kg;
Συσκευασμένο: 19,28 kg
Διαστάσεις
20,4 x 47 x 46,7 cm;
Συσκευασμένο: 59,2 x 32,8 x 58,2 cm
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.
Περιλαμβάνεται υπηρεσία υποστήριξης
HP Υπηρεσία Επιστροφής στην αποθήκη για 2 έτη για μονάδες εργασίας. Για όρους και
προϋποθέσεις, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://cpc.ext.hp.com/portal/site/cpc/details/?
serviceProductNumber=U9785E&selectedCountry=GR&lang=el_GR
Πληκτρολόγιο
Σετ ενσύρματου πληκτρολογίου και ποντικιού HP 310, σε μαύρο
Χαρακτηριστικά
Λύση αερόψυξης για επεξεργαστή
Διαχείριση ασφάλειας
Κλειδαριά πλαϊνού καλύμματος πλαισίου
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Συνιστώμενος βοηθητικός εξοπλισμός
* Δεν περιλαμβάνεται.

Ακουστικά OMEN Blast
1A858AA

Καρέκλα gaming OMEN
by HP Citadel
6KY97AA

Πληκτρολόγιο OMEN by
HP Encoder
6YW76AA

Υπηρεσίες εγγύησης*

Παραλαβή και επιστροφή για
3 έτη
UC994E

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.
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.
 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.
 ©2022 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.
 Οι πραγματικές ταχύτητες μετάδοσης μπορεί να διαφέρουν.
 Οι πραγματικές ταχύτητες μετάδοσης μπορεί να διαφέρουν. Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.
 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet που διατίθενται ξεχωριστά. Εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων πρόσβασης. Η προδιαγραφή Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax)

προσφέρει συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις προδιαγραφών 802.11. Το Wi-Fi CERTIFIED 6™ έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ρυθμό μετάδοσης δεδομένων Gbit κατά τη μεταφορά αρχείων μεταξύ δύο
συσκευών συνδεδεμένων στον ίδιο δρομολογητή. Απαιτείται ασύρματος δρομολογητής που υποστηρίζει κανάλια 80 MHz και υψηλότερης συχνότητας και πωλείται ξεχωριστά. Το Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) δεν
υποστηρίζεται στη Λευκορωσία, όπου οι ρυθμίσεις Wi-Fi βελτιστοποιούνται σύμφωνα με τις τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις (802.11ac).
 Το ποσοστό χρώματος με βάση το νερό ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Απαιτείται συνδρομή μετά από 12 μήνες.
 Η ακρόαση από προσωπικό στερεοφωνικό εξοπλισμό στη μέγιστη ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να βλάψει την ακοή. Για να μειώσετε τον κίνδυνο, μειώστε την ένταση του ήχου αλλά και το χρονικό

διάστημα κατά το οποίο ακούτε μουσική στη μέγιστη ένταση.
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 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 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).
 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet, που διατίθενται ξεχωριστά. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
 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.

 Το Wi-Fi 6 (802.11ax) δεν υποστηρίζεται στην Ουκρανία, τη Ρωσία και την Ινδονησία, όπου οι ρυθμίσεις Wi-Fi βελτιστοποιούνται σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις (802.11ac).
 Επαναφορά σε βασική λειτουργία LastPass μετά από 30 ημέρες.
 Για βέλτιστα αποτελέσματα με το HP Sleep and Charge, χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο πρωτοκόλλου φόρτισης USB ή προσαρμογέα καλωδίου με εξωτερική συσκευή.
 Πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 180 ημερών από την ενεργοποίηση των Windows.
 Το ποσοστό χρώματος με βάση το νερό ποικίλλει ανάλογα με το προϊόν.
 Το Xbox Game Pass πωλείται ξεχωριστά. Απαιτείται πιστωτική κάρτα. Εάν δεν ακυρώσετε, θα χρεωθείτε με την τότε τρέχουσα κανονική τιμή μέλους όταν λήξει η περίοδος προσφοράς. Ισχύουν όροι, εξαιρέσεις και

όρια streaming. Xbox Cloud Gaming (Beta): επιλέξτε συσκευές και περιοχές. Μετά τη λήξη, απαιτείται ενεργή ιδιότητα μέλους για να παίξετε παιχνίδια και παιχνίδια online για πολλούς παίκτες. Ο κατάλογος παιχνιδιών
ποικίλλει με την πάροδο του χρόνου, την περιοχή και τη συσκευή. Το DLC πωλείται ξεχωριστά. Εάν ένα παιχνίδι αφαιρεθεί από τον κατάλογο ή λήξει η συνδρομή σας, θα πρέπει να αγοράσετε το παιχνίδι ξεχωριστά για
να χρησιμοποιήσετε το DLC σας. Ένα έχετε ήδη ένα Xbox Live Gold ή/και Game Pass για κονσόλα ή Η/Υ, τυχόν ημέρες που απομένουν στη συνδρομή ή στις συνδρομές σας θα μετατραπούν σε Ultimate βάσει μιας
αναλογία μετατροπής. Μελλοντικές εξαργυρώσεις κωδικών υπόκεινται επίσης σε αναλογία μετατροπής. Όλες οι μετατροπές στο Ultimate είναι οριστικές. Για λεπτομέρειες και απαιτήσεις του συστήματος ανατρέξτε στη
σελίδα www.xbox.com/gamepass. Η προσφορά ισχύει σε όλες τις αγορές Xbox Game Pass εξαιρουμένης της Ρωσίας. Digital Direct: Το ψηφιακό σας περιεχόμενο θα παραδοθεί απευθείας στη συσκευή σας κατά τη
ρύθμιση, δεν απαιτούνται κωδικοί.

© Copyright 2023 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, Iris και Thunderbolt είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες/περιοχές. Οι
ονομασίες AMD, Ryzen 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/περιοχές. Οι ονομασίες 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/περιοχές. Οι ονομασίες McAfee και
McAfee LiveSafe είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της McAfee LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές. 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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