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Φτάστε στα άκρα

Δείτε και κάντε περισσότερα με την οθόνη υψηλής ευκρίνειας, σχεδόν χωρίς περιθώριο, του εξαιρετικά συμπαγούς Spectre
x360. Η μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας σάς επιτρέπει να αντιμετωπίζετε τις απαιτήσεις της εργασίας και του παιχνιδιού,
ενώ τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά ιδιωτικότητας παρέχουν μεγαλύτερη ηρεμία όπου κι αν βρίσκεστε.

*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Εργαστείτε όλη μέρα. Παρακολουθήστε τα
αγαπημένα σας προγράμματα χωρίς διακοπή όλη
νύχτα.
Απαιτητική εργασία και ακόμα πιο απαιτητικό παιχνίδι,
με μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας. Παρακολουθήστε
τα αγαπημένα σας προγράμματα χωρίς διακοπή και
παραμείνετε συνδεδεμένοι με Gigabit WiFi.

Ισχύς για να απολαμβάνετε αυτά που αγαπάτε χωρίς
συμβιβασμούς
Απολαύστε απίστευτη ταχύτητα για άμεση επεξεργασία
και αναπαραγωγή βίντεο μέσω streaming με τον ισχυρό
επεξεργαστή Intel® Core™. Απολαύστε εξαιρετική
προβολή σε μια οθόνη υψηλής ευκρίνειας, σχεδόν χωρίς
περιθώριο, με Corning® Gorilla® Glass NBT™.

Σχεδιασμένος για να είστε ξέγνοιαστοι
Πλήρως εξοπλισμένος με λειτουργίες ασφαλείας που
σας χαρίζουν ηρεμία. Προστατευτείτε με τον
απαραβίαστο διακόπτη απενεργοποίησης της κάμερας
web και το κουμπί σίγασης του μικροφώνου, τα οποία
μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα και να γνωρίζετε
αν είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα μέσω
μιας ενδεικτικής λυχνίας LED.
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Χαρακτηριστικά

Windows 10
Κάντε σπουδαία πράγματα ακόμα καλύτερα, με τη σιγουριά που παρέχει η
οικεία αίσθηση των Windows. Απολαύστε περισσότερη ασφάλεια, μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα και πιο εξατομικευμένη εμπειρία, με τις
προεγκατεστημένες λειτουργίες και βελτιώσεις όπως το Win

Introducing Intel® Ginger: Exceptional experience, anywhere
Intel® “Ginger” brings the perfect combination of features to make you
unstoppable. Get things done fast with high performance, instant responsiveness
and best-in-class connectivity.

Intel® Iris® Xᵉ graphics
Impressive performance for creating, gaming, and entertainment. A new level of
graphics performance and crisp, stunning visuals – with the convenience of a thin
& light laptop.

Ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View
Απλά πατήστε το F1 για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο ιδιωτικότητας και να
προστατέψετε τις εμπιστευτικές πληροφορίες σας από τα αδιάκριτα βλέμματα.
Πατήστε το ξανά για να απενεργοποιήσετε το φίλτρο.

Αντιαντανακλαστική οθόνη
Δείτε την οθόνη σας καθαρά, όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή η οθόνη μειώνει την
αντανάκλαση και βελτιώνει την αντίθεση για ευκρινή εικόνα υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες, σε κλειστό ή ανοικτό χώρο.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας για πολύωρη χρήση
Παρατείνετε την ημέρα σας χάρη στην μπαταρία με διάρκεια ζωής 14 ώρες.
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας σημαίνει ότι μπορείτε να τελειώσετε την
ημέρα σας χωρίς επαναφόρτιση.

Διακόπτης άμεσης απενεργοποίησης κάμερας Web
Εξασφαλίστε ιδιωτικότητα και ασφάλεια με έναν φυσικό διακόπτη που
απενεργοποιεί την κάμερα του υπολογιστή σας όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Τέρμα στην ακαλαίσθητη ταινία που καλύπτει τον φακό της κάμεράς σας.

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.

Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων
Συνδεθείτε άνετα στη συσκευή σας σε οποιαδήποτε λειτουργία με ένα απλό
άγγιγμα. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία δακτυλικών
αποτυπωμάτων 3D διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση και online πληρωμές.

Κάμερα υπερύθρων HP True Vision HD
Ο αισθητήρας υπερύθρων σάς προσφέρει την πρόσθετη ασφάλεια του Windows
Hello, για πιο ασφαλή σύνδεση στον υπολογιστή σας. Και απολαμβάνετε
εντυπωσιακή καθαρότητα στις συνομιλίες μέσω βίντεο, ακόμα και σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού.

Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C®
The latest Thunderbolt™ solution lets you power your device or connect up to
two 4K displays with a single cable and blazing 40Gbps signaling rate.

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

HP 3D DriveGuard
Τα δεδομένα του υπολογιστή σας δεν κινδυνεύουν από πτώσεις ή χτυπήματα
χάρη στο HP 3D DriveGuard. Ανιχνεύει την κίνηση και κλειδώνει τον
περιστρεφόμενο σκληρό δίσκο ώστε μια απλή πτώση να μην καταστρέψει
ολόκληρη την ψηφιακή σας ζωή.

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

RAM DDR4
Ειδικά σχεδιασμένο για πιο αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία σε μεγαλύτερες
ταχύτητες, το DDR4 είναι το μέλλον στη μνήμη RAM. Χάρη στο μεγαλύτερο
εύρος ζώνης, τα πάντα –από την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών ως τα
παιχνίδια– πετυχαίνουν καλύτερες επ

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.

Οθόνη micro-edge τριών πλευρών
Αξιοποιήστε μεγαλύτερο μέρος της οθόνης σας με μια οθόνη micro-edge τριών
πλευρών που μεγιστοποιεί τον χώρο προβολής.

HP Fast Charge
Όταν τα επίπεδα φόρτισης του φορητού υπολογιστή είναι χαμηλά, κανείς δεν
μπορεί να περιμένει ώρες για επαναφόρτιση. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας
και φτάστε από το 0% στο 50% της φόρτισης σε περίπου 30 λεπτά.

Εξαιρετικά πλούσια εμπειρία ήχου
Με δύο 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.
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*Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Προδιαγραφές

απόδοση
Λειτουργικό σύστημα
Windows 10 Home 64
Επεξεργαστής
Intel® Core™ i7-1165G7 (έως 4,7 GHz με τεχνολογία Intel® Turbo Boost, μνήμη cache 12 MB L3, 4
πυρήνες)  
Οικογένεια επεξεργαστή: Επεξεργαστής Intel® Core™ i7 11ης γενιάς
Chipset
Ενσωματωμένο Intel® SoC
Μνήµη
Μνήμη SDRAM LPDDR4x-3733 16 GB (ενσωματωμένη)
Ταχύτητες μεταφοράς έως 3733 MT/s.
Number of user-accessible: 0
Αποθήκευση
512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD
Δεν περιλαμβάνεται μονάδα οπτικού δίσκου
Dropbox
Γραφικά
Ενσωματωμένα: Κάρτα γραφικών Intel® Iris® Xᵉ; 
Ήχος
Ήχος Bang & Olufsen; Δύο ηχεία; HP Audio Boost 2.0
Οθόνη
33,8 cm (13,3") FHD (1920 x 1080), με δυνατότητα πολλαπλής αφής, IPS, γυάλινη επιφάνεια από
άκρη σε άκρη, Micro-Edge, αντιαντανάκλαση® Gorilla® Glass NBT™, 1000 nit, 72% NTSC, HP Sure
View ενσωματωμένη οθόνη απορρήτου
Αναλογία οθόνης-σώματος
90%
Ισχύς
Τροφοδοτικό USB Type-C™ 65 W;
Τύπος μπαταρίας
Πολυμερών ιόντων λιθίου 4 στοιχείων, 60 Wh;
235 g;
Μπαταρία και τροφοδοσία
Έως 16 ώρες και 30 λεπτά ;
Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μπαταρίας: περίπου 50% σε 30 λεπτά
Αναπαραγωγή βίντεο για τη μέγιστη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Έως 19 ώρες και 45 λεπτά

Συνδεσιμότητα
Ασύρματη συνδεσιμότητα
Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2) και Bluetooth® 5 (υποστήριξη ταχυτήτων
μεταφοράς αρχείων Gigabit) 
συμβατότητα με το Miracast, υποστήριξη MU-MIMO
Θύρες
2 Thunderbolt™ 4 with USB4™ Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™
1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge);
1 headphone/microphone combo
1 συσκευή ανάγνωσης καρτών για μέσα microSD
Webcam
Κάμερα HP True Vision 720p HD IR με ενσωματωμένα ψηφιακά μικρόφωνα διπλής συστοιχίας

Σχεδίαση
Χρώμα προϊόντος
Μαύρο
Κάλυμμα με φινίρισμα αμμοβολής, βάση και πλαίσιο πληκτρολογίου από πλαστικό και μέταλλο

Λογισμικό
Εφαρμογές ΗΡ
HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP JumpStart; HP Support Assistant
Λογισμικό
Netflix; 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™ 

Πρόσθετες πληροφορίες
Αριθμός προϊόντος
P/N: 277V4EA #AB7 
UPC/EAN code: 195161064364
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας
Πιστοποίηση ENERGY STAR®; Εγγραφή EPEAT® Silver
Βάρος
1,27 kg;
Συσκευασμένο: 3 kg
Σημείωση βάρους: Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση
διαστάσεις
30,67 x 19,45 x 1,69 cm;
Συσκευασμένο: 14,7 x 41,3 x 33,2 cm
Σημείωση διαστάσεων: Οι διαστάσεις διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση
Εγγύηση
Περιορισμένη εγγύηση 2 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
Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους, σε μαύρο του δειλινού
HP Imagepad με υποστήριξη πολλαπλών κινήσεων αφής; Υποστήριξη touchpad ακριβείας
Διαχείριση ασφάλειας
Πλήκτρο σίγασης μικροφώνου; Υποστήριξη Trusted Platform Module (TPM); Διακόπτης άμεσης
απενεργοποίησης κάμερας web
Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων
Αισθητήρες
Επιταχύμετρο; Γυροσκόπιο; eCompass; Θερμικός αισθητήρας υπερύθρων
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Συνιστώμενα αξεσουάρ
* Δεν περιλαμβάνεται.

Επαναφορτιζόμενο
ποντίκι HP Spectre 700
(Turbo silver)
3NZ71AA

Διανομέας HP ENVY USB-
C
5LX63AA

Σάκος πλάτης HP Spectre
Folio
8GF06AA

Υπηρεσίες εγγύησης*

Παραλαβή και επιστροφή για 3
έτη
UM963E

Βασικά σημεία πώλησης Υποσημειώσεις

Υποσημειώσεις μηνυμάτων χαρακτηριστικών

 Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες 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 τω
 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.
 Intel and Iris are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries. Intel, the Intel logo and Iris are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
 Μόνο σε SKU FHD.
 Battery life will vary depending on various factors including product model, configuration, loaded applications, features, use, wireless functionality, and power management settings. The maximum capacity of the battery will

naturally decrease with time and usage. See https://bapco.com/products/mobilemark-2018/ for additional details.
 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.
 Οι λειτουργίες μπορεί να απαιτούν λογισμικό ή άλλες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών για να παρέχουν τη λειτουργικότητα που περιγράφεται.
 Απαιτείται υπηρεσία Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται. Μετά από 30 ημέρες απαιτείται συνδρομή.
 Επαναφορτίζει την μπαταρία σας έως και 50% μέσα σε 30 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.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

 Οι νέοι χρήστες του Dropbox δικαιούνται να λάβουν δωρεάν χώρο 25 GB 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 30 ημερών 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 10, 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 30 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 οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η

απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν
 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/.
 Δοκιμή διάρκειας μπαταρίας από την ΗΡ σε συνθήκες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο FHD, με ανάλυση 1080p (1.920 x 1.080), φωτεινότητα 150 nits, στάθμη ήχου συστήματος στο 17%, στάθμη ήχου αναπαραγωγής στο 100%,

αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη από τοπικό χώρο
 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. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη. Η προδιαγραφή Wi-Fi 6 (802.11ax) προσφέρει

συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις προδια
 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).
 Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
 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 το HP Sleep and Charge απαιτείται καλώδιο τυπικού πρωτοκόλλου φόρτισης USB Type-A/Type-C ή κλειδί υλικού (dongle) με εξωτερική συσκευή για πλήρη λειτουργικότητα.
 SuperSpeed USB 20Gbps is not available.
 Επαναφορά σε βασική λειτουργία LastPass μετά από 30 ημέρες.
 Πρέπει να ενεργοποιηθεί εντός 180 ημερών από την ενεργοποίηση των Windows.
 Για το HP Sleep and Charge απαιτείται καλώδιο τυπικού πρωτοκόλλου φόρτισης USB Type-A/Type-C ή κλειδί υλικού (dongle) με εξωτερική συσκευή για πλήρη λειτουργικότητα.

© Copyright 2020 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 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.
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