
Φύλλο δεδομένων

Φορητός σταθμός εργασίας HP ZBook 15 G2

Απόδοση εν κινήσει.

Παραμείνετε παραγωγικοί στο
γραφείο ή εκτός. Επωφεληθείτε από
τις ισχυρές δυνατότητες
επεξεργασίας και γραφικών του HP
ZBook 15 G2, την απλή δυνατότητα
κλιμάκωσης και την εξαιρετικά
γρήγορη συνδεσιμότητα για απόδοση
και συνεργασία γρήγορη όσο και η
δημιουργικότητά σας.

Η HP συνιστάWindows.

● Windows 8.11

● Χωρητικότητα αποθήκευσης έως 2,2
TB2

Εργαστείτε πιο έξυπνα
● Εργαστείτε οπουδήποτε και με τη σιγουριά ότι έχετε την ισχύ που χρειάζεστε. Το ZBook 15 G2 είναι ο πιο ευέλικτος φορητός

σταθμός εργασίας με Windows 8.11, επεξεργαστές Intel® Core™ i5 ή i73, επαγγελματικά γραφικά και μεγάλη διάρκεια
μπαταρίας.

Νιώστε τη δύναμη
● Ανεβάστε την απόδοση σε νέα επίπεδα με το HP ZBook 15 G2 με προαιρετικές CPU τεσσάρων πυρήνων4, Thunderbolt™ 25,

μονάδα αποθήκευσης HP Z Turbo4 και προαιρετικές επιλογές οθόνης QHD+4.
Αναδείξτε επαγγελματισμό
● Αναδείξτε κομψότητα και άνεση με το HP ZBook 15 G2. Αναδείξτε την επαγγελματική σας εικόνα στο γραφείο, στις

συναντήσεις με τους πελάτες σας αλλά και κατά τις μετακινήσεις σας, χωρίς θυσίες στην ανθεκτικότητα του ελαφριού
πλαισίου.

Χαρακτηριστικά:
● Μείνετε ήσυχοι με έναν ZBook 15 G2 που έχει λάβει πιστοποιήσεις ISV και έχει υποβληθεί στη διαδικασία ολοκληρωμένου

ελέγχου της ΗΡ διάρκειας 115.000 ωρών.
● Προσαρμόστε τον HP ZBook 15 G2 στις ανάγκες σας. Χάρη στις τρεις εσωτερικές συσκευές αποθήκευσης με χωρητικότητα έως

2,2 TB2 και μνήμη έως 32 GB, μπορείτε να αποθηκεύετε τοπικά τα μεγάλα αρχεία, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα, χωρίς να
θυσιάζετε την απόδοση.

● Χειριστείτε μεγάλα αρχεία, μειώστε το χρόνο εργασίας σας και αυξήστε την απόδοση με τη μονάδα HP Z Turbo.
● Συνδεθείτε στη στιγμή με ταχύτητες 4 φορές μεγαλύτερες από αυτές του USB 3.0 και βελτιώστε την παραγωγικότητά σας με

τη θύρα υψηλής απόδοσης Thunderbolt™ 25 του ZBook 15 G2.
● Αποκτήστε πρόσβαση στις εφαρμογές πλούσιων γραφικών του σταθμού εργασίας ή του διακομιστή από οποιονδήποτε

υπολογιστή, thin client ή tablet με Windows®, με το HP Remote Graphics Software.6
● Εκτελέστε τις ίδιες απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές όπως θα κάνατε σε έναν επιτραπέζιο σταθμό εργασίας, χωρίς

περιορισμούς στην απόδοση. Οι επιλογές γραφικών NVIDIA® Quadro® με πιστοποίηση ISV προσφέρουν μεγάλη μνήμη GPU με
γρήγορο εύρος ζώνης.

● Επωφεληθείτε από τις πλούσιες λειτουργίες των γραφικών AMD FirePro™ με πιστοποίηση ISV, που έχουν σχεδιαστεί για να
δουλεύουν με τις πιο απαιτητικές εφαρμογές στο φορητό σταθμό εργασίας HP ZBook 15 G2.

● Βελτιστοποιήστε αυτόν τον HP ZBook 15 G2 για κορυφαία απόδοση. Το HP Performance Advisor7 διαμορφώνει το σύστημα με
ενημερωμένες ρυθμίσεις και προγράμματα οδήγησης για μεγιστοποίηση της απόδοσης.
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Φορητός σταθμός εργασίας HP ZBook 15 G2 
Πίνακας προδιαγραφών

Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro 64)2
FreeDOS 2.0

Οικογένεια επεξεργαστή3 Επεξεργαστής Intel® Core™ i7, Επεξεργαστής Intel® Core™ i5

Διαθέσιμοι επεξεργαστές3 Intel® Core™ i7-4910MQ με γραφικά Intel HD Graphics 4600 (2,9 GHz, έως 3,9 GHz με Intel Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i7-4810MQ με γραφικά
Intel HD Graphics 4600 (2,8 GHz, έως 3,8 GHz με Intel Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i7-4710MQ με γραφικά Intel HD Graphics 4600 (2,5 GHz, έως
3,5 GHz με Intel Turbo Boost Technology, 6 MB cache, 4 πυρήνες). Intel® Core™ i7-4610M με γραφικά Intel HD Graphics 4600 (3 GHz, έως 3,7 GHz με Intel Turbo Boost Technology,
4 MB cache, 2 πυρήνες). Intel® Core™ i5-4340M με γραφικά Intel HD Graphics 4600 (2,9 GHz, έως 3,6 GHz με Intel Turbo Boost Technology, 3 MB cache, 2 πυρήνες)

Chipset Mobile Intel® QM87

Μέγιστη μνήμη Έως 32 GB SDRAM DDR3L-1600
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Μέγιστη μνήμη 32 GB με επεξεργαστή τετραπλού πυρήνα. Μέγιστη μνήμη 16 GB με επεξεργαστή διπλού πυρήνα.

Υποδοχές μνήμης 2 SODIMM (για επεξεργαστή διπλού πυρήνα) ή 4 SODIMM (για επεξεργαστή τετραπλού πυρήνα)

Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης 500 GB έως 1 TB SATA (7200 rpm)4
έως 500 GB SATA SED (7200 rpm)4
128 GB έως 512 GB SSD SATA4
έως 256 GB SATA SE SSD4

έως 256 GB Μονάδα HP Z Turbo (PCIe SSD)4

Οπτική αποθήκευση Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL, Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL, DVD+/-RW SuperMulti DL5,6

Οθόνη Αντιθαμβωτική οθόνη FHD SVA eDP 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (1920x1080), Αντιθαμβωτική οθόνη FHD UWVA IPS eDP + PSR 39,6 cm (15.6") με οπισθοφωτισμό LED
(1920x1080), Αντιθαμβωτική οθόνη QHD+ UWVA IPS eDP 39,6 cm (15,6") με οπισθοφωτισμό LED (3200x1800)

Διαθέσιμα γραφικά Ενσωματωμένο: Γραφικά Intel HD 460019
Ξεχωριστά: NVIDIA Quadro K610M (αποκλειστική μνήμη GDDR5 1 GB), NVIDIA Quadro K1100M (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB), NVIDIA Quadro K2100M (αποκλειστική μνήμη
GDDR5 2 GB), AMD FirePro W5170M (αποκλειστική μνήμη GDDR5 2 GB)19

Ήχος Ήχος HD DTS Studio Sound (μόνο σε λειτουργικά συστήματα Windows), ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, ενσωματωμένο μικρόφωνο (συστοιχία διπλού μικροφώνου όταν
υπάρχει προαιρετική κάμερα web), κουμπί σίγασης ήχου, πλήκτρα λειτουργίας για αυξομείωση έντασης, σύνθετη είσοδος μικροφώνου/έξοδος στερεοφωνικών ακουστικών

Τεχνολογία ασύρματης
επικοινωνίας

HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband, μονάδα HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G, Intel Dual Band Wireless-NB 7260 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi, σύνθετος προσαρμογέας
Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFi και Bluetooth® 4.0, Σύνθετος προσαρμογέας Intel Dual Band Wireless-AN 7260 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi και
Bluetooth® 4.07,8

Επικοινωνίες Ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου Intel I217-LM Gigabit

Υποδοχές επέκτασης 1 ExpressCard/54, 1 SD, 1 συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών
(Η τεχνολογία SD υποστηρίζει ψηφιακές λειτουργίες ασφάλειας επόμενης γενιάς ενώ είναι συμβατή με τις προηγούμενες εκδόσεις SDHC, SDXC)

Θύρες και υποδοχές 3 USB 3.0 (1 φόρτισης), 1 USB 2.0, 1 Thunderbolt™ 2, 1 DisplayPort 1.2, 1 σύνθετη θύρα στερεοφωνικής εισόδου μικροφώνου/εξόδου ακουστικών, 1 σύνδεση τροφοδοσίας, 1
RJ-45, 1 υποδοχή επιτραπέζιας σύνδεσης, 1 υποδοχή δευτερεύουσας μπαταρίας, 1 VGA17

Συσκευή εισόδου Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο με έλεγχο των πλήκτρων λειτουργίας
Touchpad με κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, κύλιση δύο κατευθύνσεων, κινήσεις, τρία κουμπιά επιλογής, μοχλός κατάδειξης με τρία πρόσθετα κουμπιά επιλογής
Κάμερα web 720p HD (επιλεγμένα μοντέλα)9

Webcam Κάμερα web 720p HD (επιλεγμένα μοντέλα)9

Διαθέσιμο λογισμικό Οι φορητοί σταθμοί εργασίας HP παρέχονται με διάφορες εφαρμογές λογισμικού, όπως: HP Performance Advisor, HP Remote Graphics Software, HP Client Security, Microsoft
Security Essentials, Microsoft Defender, CyberLink Power DVD BD, HP ePrint Driver, HP PageLift. Για την πλήρη λίστα του προεγκατεστημένου λογισμικού, ανατρέξτε στις σύντομες
προδιαγραφές του προϊόντος.

Διαχείριση ασφάλειας Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών, HP Spare Key, One-step logon, ξεχωριστό ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 1.2 με πιστοποίηση Common Criteria
EAL4+ Augmented, υποδοχή κλειδαριάς ασφαλείας, υποστήριξη για Intel AT, Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων HP (προαιρετικά), Computrace με παράγοντα εντοπισμού
GPS14

Ισχύς Λεπτό έξυπνο τροφοδοτικό AC 150 W (εξωτερικό), Λεπτό έξυπνο τροφοδοτικό AC 200 W (εξωτερικό)
Ιόντων λιθίου, 8 στοιχείων, 83 WHr. Ιόντων λιθίου 8 στοιχείων, 75 WHr, μεγάλης διάρκειας ΗΡ

Διαστάσεις 38,15 x 25,7 x 3,05 cm
(Το ύψος έχει μετρηθεί από την πρόσοψη του φορητού υπολογιστή.)

Βάρος Από 2,82 kg
(Το βάρος ποικίλλει ανάλογα με τη διαμόρφωση και τα στοιχεία)

Περιβαλλοντικά στοιχεία Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο16

Συμμόρφωση εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και EPEAT®

Λύσεις επέκτασης Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο με έλεγχο των πλήκτρων λειτουργίας

Εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών για εξυπηρέτηση με παράδοση (παραλαβή και επιστροφή σε επιλεγμένες χώρες) (διατίθενται ξεχωριστά αναβαθμίσεις Care Pack). Περιορισμένη
εγγύηση 1 έτους για την κύρια μπαταρία, Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών για την μπαταρία μεγάλης διάρκειας HP (διατίθεται μόνο με την περιορισμένη εγγύηση 3 ετών)

Η HP συνιστάWindows.
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Φορητός σταθμός εργασίας HP ZBook 15 G2 Η HP συνιστάWindows.

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Σταθμός επιτραπέζιας
σύνδεσης HP Advanced
2012 230W

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητά σας κατά τη χρήση σταθμού επιτραπέζιας σύνδεσης, με εκτεταμένες
δυνατότητες αναπαραγωγής θυρών και υποστήριξη για αποθήκευση SATA. Αυξήστε τον αποθηκευτικό χώρο και
προσθέστε σκληρό δίσκο ή μονάδα οπτικού δίσκου (πωλείται ξεχωριστά) μέσω της ενσωματωμένης θέσης
αναβάθμισης SATA.
Αριθμός προϊόντος: A7E38AA

Λεπτό τροφοδοτικό 150 W
ΗΡ

Τα έξυπνα τροφοδοτικά AC της HP τροφοδοτούν το φορητό υπολογιστή και ταυτόχρονα φορτίζουν την εσωτερική
μπαταρία του. Αυτά τα τροφοδοτικά σάς δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε τροφοδοσία στο φορητό υπολογιστή σας
όταν είστε εκτός γραφείου ή εν κινήσει.
Αριθμός προϊόντος: AL192AA

Μπαταρία μεγάλης
διάρκειας HP AR08XL

Παραμείνετε παραγωγικοί για μεγαλύτερο διάστημα με την μπαταρία φορητού υπολογιστή μεγάλης διάρκειας HP 
AR08XL, η οποία έχει διάρκεια μέχρι τρία έτη και μειώνει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Μειώστε τη συνολική 
κατανάλωση μπαταριών χρησιμοποιώντας λιγότερες μπαταρίες κατά τη διάρκεια ζωής του υπολογιστή.
Αριθμός προϊόντος: E7U26AA

Ασύρματο ποντίκι HP
Comfort Grip

Το ασύρματο ποντίκι HP Comfort Grip διαθέτει μπαταρία διάρκειας 30 μηνών και εντυπωσιακή, μοντέρνα σχεδίαση που
ταιριάζει άψογα με τους επαγγελματικούς φορητούς υπολογιστές της HP.
Αριθμός προϊόντος: H2L63AA

Κλειδαριά καλωδίου με
κλειδί HP UltraSlim

Ασφαλίστε το HP Ultrabook™ ή το φορητό σας υπολογιστή γρήγορα και εύκολα με την κλειδαριά καλωδίου με κλειδί
HP UltraSlim.
Αριθμός προϊόντος: H4D73AA

Τσάντα HP Professional Top
Load

Με άφθονο αποθηκευτικό χώρο για φακέλους και άλλα έγγραφα και για ένα φορητό υπολογιστή έως 15,6 ίντσες, η
τσάντα HP Professional Top Load χωράει όλα όσα χρειάζεστε μια απαιτητική μέρα εντός και εκτός γραφείου ή κατά τη
διάρκεια των ταξιδιών σας.
Αριθμός προϊόντος: H4J90AA

Τρία έτη, επιτόπου την
επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής του υπολογιστή σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP για 3 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως.
Αριθμός προϊόντος: U4414E

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hpoptions



Φύλλο δεδομένων

Φορητός σταθμός εργασίας HP ZBook 15 G2 Η HP συνιστάWindows.

Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας
των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) και έως 30 GB (για Windows 8.1) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης
συστήματος.
3 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. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η
απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
4 Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
5 Η τεχνολογία Thunderbolt είναι καινούργια. Το καλώδιο και η συσκευή Thunderbolt (πωλούνται ξεχωριστά) πρέπει να είναι συμβατά με τα Windows. Για να διαπιστώσετε εάν η συσκευή σας διαθέτει πιστοποίηση Thunderbolt για Windows, ανατρέξτε στη
διεύθυνση https://thunderbolttechnology.net/products.
6 Το HP RGS απαιτεί λειτουργικό σύστημα Windows ή Linux και σύνδεση στο Internet.
7 Το HP Performance Advisor απαιτεί Windows και πρόσβαση στο Internet.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1 Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας
των Windows. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
2 Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Professional και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 8.1 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 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 δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.) προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα
λειτουργικά συστήματα, για την αποφυγή απώλειας των δεδομένων σας.
3 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. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η
απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
4 Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 20 GB του δίσκου του συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος των Windows 7 και νεότερων
εκδόσεων.
5 Η αναπαραγωγή υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα απαγορεύεται ρητά. Οι πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν. Η συμβατότητα των μέσων διπλής επίστρωσης διαφέρει πολύ σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής DVD και
μονάδες DVD-ROM οικιακής χρήσης. Σημειώστε ότι η μονάδα DVD-RAM δεν πραγματοποιεί ανάγνωση ή εγγραφή σε μέσα 2,6 GB μονής όψης/5,2 διπλής όψης έκδοσης 1.0.
6 Με τη μονάδα Blu-Ray, ενδέχεται να προκύψουν ορισμένα προβλήματα δίσκου, ψηφιακής σύνδεσης, συμβατότητας ή/και απόδοσης, τα οποία δεν αποτελούν ελαττώματα του προϊόντος. Δεν παρέχεται εγγύηση άψογης αναπαραγωγής σε όλα τα συστήματα.
Για την αναπαραγωγή ορισμένων τίτλων Blu-ray ενδέχεται να απαιτείται ψηφιακή σύνδεση DVI ή HDMI και οθόνη που υποστηρίζει HDCP. Η αναπαραγωγή ταινιών HD DVD δεν είναι δυνατή σε αυτόν τον επιτραπέζιο υπολογιστή.
7 Η ασύρματη σύνδεση 802.11 είναι προαιρετική, πρόσθετη λειτουργία, απαιτεί τη χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet και δεν περιλαμβάνεται. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.
8 Η μονάδα 4G είναι προαιρετική, πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο και απαιτεί ξεχωριστή σύμβαση υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Οι ταχύτητες
σύνδεσης διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, το περιβάλλον, το δίκτυο και άλλους παράγοντες. Το 4G δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.
9 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
10 Για το HP Client Security απαιτούνται Windows.
12 Για το Microsoft Security Essentials και το Microsoft Defender απαιτείται πρόσβαση στο Internet.
13 Για το HP PageLift απαιτούνται Windows 8.
14 Το Computrace παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένο και ο πελάτης πρέπει να το ενεργοποιήσει κατά την αγορά της συνδρομής. Παρέχονται συνδρομές για πολλά διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Η υπηρεσία διατίθεται σε περιορισμένες
χώρες/περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα εκτός των Η.Π.Α., απευθυνθείτε στην Absolute.
15 EPEAT®, όπου ισχύει. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την κατάσταση της καταχώρισης ανά χώρα/περιοχή, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.
16 Εξωτερικά τροφοδοτικά, καλώδια και περιφερειακά δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα αλογόνου. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ίσως να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα αλογόνου.
17 Η τεχνολογία Thunderbolt™ 2 είναι καινούργια. Πριν συνδέσετε τη συσκευή Thunderbolt στη θύρα Thunderbolt, εγκαταστήστε όλα τα τελευταία προγράμματα οδήγησης για τη συσκευή. Το καλώδιο και η συσκευή Thunderbolt (πωλούνται ξεχωριστά) πρέπει
να είναι συμβατά με τα Windows. Για να διαπιστώσετε εάν η συσκευή σας διαθέτει πιστοποίηση Thunderbolt για τα Windows, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://thunderbolttechnology.net/products
18 Για το ePrint απαιτείται Internet σε εκτυπωτή HP με δυνατότητα σύνδεσης στο web και δημιουργία λογαριασμού στο HP ePrint (για τη λίστα των υποστηριζόμενων εκτυπωτών, εγγράφων και τύπων εικόνας και για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με το HP
ePrint, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/eprint).
19 Η λειτουργία NVIDIA Optimus and AMD Dynamic Switchable Graphics είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν την απενεργοποιήσετε, τα ενσωματωμένα γραφικά Intel® δεν θα χρησιμοποιούνται.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/notebooks

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP
Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη

αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί
ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις
εκδόσεις των Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και
ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://windows.microsoft.com/el-GR/.
Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η ονομασία Bluetooth είναι
εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Η ονομασία NVIDIA και το λογότυπο NVIDIA
είναι σήματα κατατεθέντα ή/και εμπορικά σήματα της NVIDIA Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους
αντίστοιχους κατόχους τους.
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