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Απόλυτη συνδεσιμότητα. Απόλυτη παραγωγικότητα.

Σχεδιασμένος για μια καθημερινότητα διαρκούς συνδεσιμότητας, αυτός ο ευέλικτος φορητός υπολογιστής σάς
επιτρέπει να απολαμβάνετε ατέλειωτες ώρες υψηλής εργασιακής απόδοσης και διασκέδασης. Με τη φορητή
σχεδίαση, τη μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας και την ισχυρή κεραία Wi-Fi που διαθέτει, σάς προσφέρει την
απαραίτητη παραγωγικότητα και τις λειτουργίες που θέλετε, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Συνδέστε και φύγατε
Η βελτιωμένη κεραία Wi-Fi 802.11 ac
2x21 προσφέρει πιο ισχυρή και
αξιόπιστη σύνδεση Internet σε σχέση
με το παρελθόν και με διάρκεια ζωής
μπαταρίας έως 10 ώρες,2
απολαμβάνετε βελτιωμένη
αναπαραγωγή μέσω ροής, γρήγορες
λήψεις και ομαλή περιήγηση στο
Web όλη την ημέρα.

Περιλαμβάνονται Windows 10 σε S
Mode και Office 365 Personal
Απολαύστε τα πιο ασφαλή Windows
που κατασκευάστηκαν ποτέ,
βελτιστοποιημένα για ασφάλεια και
ανώτερη απόδοση.3 Προσθέστε
πλήρη πρόσβαση στο Microsoft
Excel, Word, PowerPoint, OneNote,
Access και αποθηκευτικό χώρο 1 TB
στο OneDrive για ένα έτος, για
βελτιωμένη παραγωγικότητα.4

Φορητή και κομψή σχεδίαση
Με λεπτή και ελαφριά σχεδίαση και
έντονα και φωτεινά χρώματα, αυτός
ο φορητός υπολογιστής δεν
προοριζόταν ποτέ να παραμένει σε
μία θέση. Μεταφέρεται εύκολα, ενώ
διατίθεται σε ένα ζωηρό, μοντέρνο
χρώμα για μοναδικό προσωπικό
στυλ.

1 Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Οι προδιαγραφές του 802.11ac WLAN 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 802.11ac
WLAN. 2 Δοκιμή διάρκειας μπαταρίας από την ΗΡ σε συνθήκες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο FHD, με ανάλυση 1080p (1920 x 1080), φωτεινότητα 150 nits, στάθμη ήχου συστήματος στο 17%, στάθμη ήχου
εφαρμογής αναπαραγωγής στο 100%, που αναπαράγεται σε πλήρη οθόνη από τοπικό χώρο αποθήκευσης με συνδεδεμένα ακουστικά και ενεργοποιημένη αλλά όχι συνδεδεμένη την ασύρματη λειτουργία. Η
πραγματική διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση και η μέγιστη χωρητικότητα μειώνεται φυσιολογικά με τον χρόνο και τη χρήση. 3 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 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο
μέλλον. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com. Τα Windows 10 σε S Mode λειτουργούν αποκλειστικά με εφαρμογές από το Microsoft Store μέσα από τα Windows. Ορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις,
χαρακτηριστικά και εφαρμογές δεν αλλάζουν. Ορισμένα αξεσουάρ και εφαρμογές συμβατές με Windows 10 μπορεί να μην λειτουργούν (συμπεριλαμβανομένων μερικών εφαρμογών προστασίας από ιούς, εγγραφής
PDF, βοηθητικών προγραμμάτων οδήγησης και εφαρμογών προσβασιμότητας) και η απόδοση μπορεί να διαφέρει, ακόμα και αν προβείτε σε διαμόρφωση Windows 10 Home (μπορεί να ισχύει χρέωση). Δεν μπορείτε
να επιστρέψετε στα Windows 10 σε S Mode. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση Windows.com/Windows10SFAQ. 4 Η προσφορά του αποθηκευτικού χώρου OneDrive στο cloud διατίθεται μόνο με τη
συμπεριλαμβανόμενη συνδρομή για το Office 365 Personal για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες: http://onedrive.com/windowsoffer.

http://Windows.com/Windows10SFAQ
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Χαρακτηριστικά

Windows 10
Κάντε σπουδαία πράγματα ακόμα καλύτερα, με τη σιγουριά που παρέχει η
οικεία αίσθηση των Windows.3
_
Οθόνη υψηλής ευκρίνειας
Δείτε τον ψηφιακό σας κόσμο με νέα ματιά. Απολαύστε ταινίες και
φωτογραφίες με εξαιρετική ποιότητα εικόνας και λεπτομέρεια υψηλής
ευκρίνειας στο 1 εκατομμύριο pixel.
_
Επιλογές RAM
Η RAM είναι σημαντική στην ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών και
υποστηρίζει τα απαιτητικά προγράμματα, όπως το λογισμικό
επεξεργασίας βίντεο και τα παιχνίδια. Όσο μεγαλύτερη RAM επιλέξετε,
τόσο καλύτερη απόδοση θα έχετε.
_
_
_
Επιλέξτε το χρώμα σας
Εξατομικεύστε τον υπολογιστή σας με το χρώμα της επιλογής σας, για
ξεχωριστό στυλ.18
Κομψή σχεδίαση
Μεταφέρετε εύκολα αυτόν τον λεπτό και ελαφρύ υπολογιστή όπου
θέλετε. Όταν ο υπολογιστή σας σάς ακολουθεί παντού, η
παραγωγικότητα και η ψυχαγωγία σας γίνονται πιο απλές από ποτέ.
Υποδοχή USB 2.0
Με την πιο δημοφιλή σύνδεση USB στον κόσμο, μπορείτε να συνδέεστε
εύκολα σε οποιαδήποτε συσκευή USB έχετε χωρίς να σας απασχολεί η
συμβατότητα.

_
Υποδοχή USB 3.0
Με την πιο δημοφιλή σύνδεση USB στον κόσμο, μπορείτε να συνδέεστε
εύκολα σε οποιαδήποτε συσκευή USB έχετε και να απολαμβάνετε
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων δέκα φορές μεγαλύτερες από το USB
2.0.
_
Δύο μπροστινά ηχεία
Αυξήστε την ένταση στην αγαπημένη σας μουσική, ταινία ή παιχνίδι. Όταν
ο ήχος κατευθύνεται προς το μέρος σας, τίποτα δεν στέκεται εμπόδιο
ανάμεσα σε εσάς και την ψυχαγωγία σας.
_
DTS Studio Sound™
Βελτιώστε την εμπειρία ακρόασης σε κάθε παιχνίδι, βίντεο και μουσική.
Απολαύστε πλούσια μπάσα και καθαρούς διαλόγους στη μέγιστη ένταση
χωρίς καμία παραμόρφωση ήχου.

Κάμερα web HP
Με μια εκπληκτική κάμερα web, η επικοινωνία και η εργασία δεν ήταν
ποτέ τόσο εύκολες. Συνομιλήστε μέσω βίντεο με όλη την οικογένεια, με
καθαρή και σταθερή εικόνα.19
_
_
_
_
_

3 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, λογισμικό ή
ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Σε ό,τι αφορά τις ενημερώσεις,
ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.microsoft.com.
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Προδιαγραφές

Απόδοση
Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home in S mode
Επεξεργαστής
Intel® Celeron® N3060 (συχνότητα βάσης 1,6 GHz, συχνότητα ριπής έως 2,48 GHz, 
μνήμη cache 2 MB, 2 πυρήνες)6,7
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Celeron®
Μνήµη
4 GB DDR3L-1600 SDRAM (1x4 GB)
Ταχύτητες μεταφοράς έως 1600 MT/s.
Αποθήκευση
64 GB eMMC
1 TB στο OneDrive (περιλαμβάνεται συνδρομή 1 έτους)1
Γραφικά
Ενσωματωμένα Γραφικά Intel® HD 400
Ήχος
DTS Studio Sound™, δύο ηχεία
Οθόνη
Οθόνη HD SVA BrightView 35,6 cm (14") με οπισθοφωτισμό WLED (1366 x 768) 
Ισχύς
Τροφοδοτικό AC 45 W
Τύπος μπαταρίας
Ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 41 Wh
_

Συνδεσιμότητα
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας Intel® 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® και Bluetooth® 4.2
(συμβατότητα με το Miracast)
Θύρες
1 HDMI, 1 σύνθετη ακουστικών/μικροφώνου, 1 USB 2.0, 2 USB 3.1
1 για συσκευή ανάγνωσης καρτών ψηφιακών μέσων SD πολλών μορφών
Webcam
Κάμερα web HP με ενσωματωμένο ψηφιακό μικρόφωνο

Σχεδίαση
Χρώμα προϊόντος
Θαλασσί; Μοτίβο με γραμμική αυλάκωση
_

Λογισμικό
Εφαρμογές ΗΡ
HP Audio Switch, HP JumpStart
Λογισμικό
Office 365 Personal 1-year
Υπηρεσίες & Υποστήριξη
McAfee LiveSafe™ 2

_

Πρόσθετες πληροφορίες
Αριθμός προϊόντος
P/N: 3RN87EA #AB7
UPC/EAN code: 193015156647
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®, EPEAT® Silver
Βάρος
1,44 kg
Διαστάσεις
33,7 x 22,6 x 1,79 cm
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 1 έτους με κάλυψη για ανταλλακτικά, εργασία και υπηρεσία
παραλαβής και επιστροφής; Μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη της εγγύησης του
προϊόντος σας μέχρι τα 3 έτη συνολικά. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το μεταπωλητή της HP.
Πληκτρολόγιο
Πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους τύπου island
HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής
Διαχείριση ασφάλειας
Υποδοχή κλειδαριάς Kensington MicroSaver®, κωδικός εκκίνησης, υποστήριξη
συσκευών ασφαλείας τρίτων κατασκευαστών, υποστήριξη Trusted Platform Module
(TPM)

Συνιστώμενα αξεσουάρ*
* Δεν περιλαμβάνεται.

Υπηρεσίες εγγύησης*

Παραλαβή και
επιστροφή για 3 έτη
U1PS3E

1 Η προσφορά του αποθηκευτικού χώρου OneDrive στο cloud διατίθεται μόνο με τη συμπεριλαμβανόμενη συνδρομή για το Office 365 Personal για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες: http://onedrive.com/windowsoffer.2 Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική
έκδοση του McAfee LiveSafe για 30 ημέρες (απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Οι πρώτες 30 ημέρες παρέχονται δωρεάν. Για ζωντανές ενημερώσεις μετά το διάστημα αυτό απαιτείται συνδρομή.)6 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. Οι ονομασίες Intel, Pentium, Intel Core και Celeron, και τα λογότυπα Intel και Intel Inside, είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.7 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/.

© Copyright 2018 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 του παρόντος. 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, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows
10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.microsoft.com. Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. 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 της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά
σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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