Karta produktu

Komputer przenośny HP ProBook 630
G8
Współczesna konstrukcja dla każdego przedsiębiorstwa

Nowoczesna konstrukcja komputera HP
ProBook 630 wprowadza stylowe wzornictwo
do każdego przedsiębiorstwa, zapewniając
jednocześnie wysoką wydajność, trwałość,
bezpieczeństwo oraz możliwości zarządzania
dopasowane do współczesnego pracownika.
Elastyczne opcje konfiguracji umożliwiają
dopasowanie do każdego użytkownika i jego
budżetu.

HP zaleca system Windows 10 Pro jako
rozwiązanie dla firm

Zabierz komputer z łatwością tam, dokąd zaprowadzi Cię dzień
Dzięki trwałej konstrukcji, komputer ten jest doskonale przygotowany do częstych podróży.
Smukły, a zarazem wytrzymały HP ProBook 630 cechuje się aluminiową obudową, 80procentowym współczynnikiem proporcji ekranu do obudowy oraz odporną na zalania
klawiaturą.
Stworzony dla przedsiębiorstw
Ten wyposażony w najnowszy, opcjonalny ośmiordzeniowy procesor Intel®2,3, globalnie
uznany komputer jest łatwy w serwisowaniu, zapewnia wysoką wydajność i jest
wyposażony w żywotny akumulator oraz opcjonalną funkcję dokowania w standardzie
Thunderbolt™.4 Opcjonalny dysk SSD Opal25 zapewnia wysokie bezpieczeństwo
zapisanych danych każdego przedsiębiorstwa.
Praca bez żadnego stresu
Funkcje zabezpieczające HP współpracują ze sobą, aby stworzyć zawsze działającą, zawsze
aktywną i odporną obronę. Od systemu BIOS po przeglądarkę, powyżej i poniżej systemu
operacyjnego, te stale ewoluujące rozwiązania pomagają chronić komputer przed zagr
Doceń piękno albuminowej obudowy i ciesz się niezawodnością potwierdzoną przez 120
000 godzin testów HP Total Test Process oraz testy MIL-STD 810H.6,7
Przyspiesz działanie wymagających aplikacji biznesowych dzięki czterordzeniowemu
procesorowi Intel® Core™.2,3
Niezwykle komfortowe i wyjątkowo ciche pisanie, dzięki zaprojektowanej na nowo
klawiaturze z gumowymi klawiszami kopułkowymi.
Działaj szybko dzięki funkcji Connected Modern Standby, wybudzając swój komputer za
pomocą opcjonalnego czytnika linii papilarnych typu match-on-sensor.8
Natychmiast powstrzymuj ciekawskie spojrzenia dzięki opcjonalnemu rozwiązaniu HP Sure
View Gen3, które sprawia, że ekran staje się ciemny i nieczytelny, gdy patrzy się na niego z
boku.9
Ataki na oprogramowanie układowe mogą całkowicie zrujnować Twój komputer. Skorzystaj
z ochrony HP Sure Start Gen6, czyli samonaprawiającego się systemu BIOS, który
automatycznie przywraca swoje prawidłowe działanie po atakach lub awariach.10
Uzyskaj wydajność urządzenia stacjonarnego za pomocą pojedynczego kabla USB-C®.
Opcjonalna stacja dokująca HP Thunderbolt™ G2 zapewnia możliwości zarządzania na
poziomie korporacyjnym. Możesz także dodać opcjonalny moduł audio.11,12,13
Zintegrowana kamera HP Privacy Camera jest wyposażona w fizyczną przesłonę chroniącą
prywatność, dzięki której nikt nie będzie obserwował Twojej pracy.14
Do produkcji klawiatury, głośników i opakowania komputera HP ProBook 630 wykorzystano
materiały pochodzące z recyklingu – opatrzone certyfikatem ENERGY STAR® urządzenie
zdobyło w USA oznaczenie EPEAT® Gold.15
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Komputer przenośny HP ProBook 630 G8 Tabela specyfikacji

Dostępne systemy operacyjne

Windows 10 Pro 64 – HP zaleca system Windows 10 Pro jako rozwiązanie dla firm1
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS

Rodzaj procesora6

Procesor Intel® Core™ i7 11. generacji; Procesor Intel® Core™ i5 11. generacji; Procesor Intel® Core™ i3 11. generacji

Dostępne procesory3,4,5,6

Procesor Intel® Core™ i7-1165G7 z kartą graficzną Intel® Iris® Xᵉ (taktowanie podstawowe 2,8 GHz, maks. 4,7 GHz z technologią Intel® Turbo
Boost, 12 MB pamięci podręcznej L3, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i5-1135G7 z kartą graficzną Intel® Iris® Xᵉ (taktowanie podstawowe 2,4
GHz, maks. 4,2 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej L3, 4 rdzenie); Procesor Intel® Core™ i3-1115G4 z kartą graficzną
Intel® UHD Graphics (taktowanie podstawowe 3,0 GHz, maks. 4,1 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 6 MB pamięci podręcznej L3, 2 rdzenie)

Maksymalna pojemność pamięci

32 GB pamięci SDRAM DDR4-3200 7
Oba gniazda są dostępne dla użytkownika i umożliwiają rozbudowę. Obsługa pamięci dwukanałowej.

Gniazda pamięci

2 gniazda SODIMM

Wewnętrzna pamięć masowa

maksymalnie 512 GB Dysk SSD Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 z 32 GB pamięci Intel® Optane™ H108,41
128 GB maksymalnie 1 TB Dysk SSD PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 TLC8
256 GB maksymalnie 512 GB Dysk SSD PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SED TLC8
256 GB maksymalnie 512 GB Dysk SSD PCIe® NVMe™ Value M.28

Wyświetlacz

Ekran dotykowy FHD (1920 × 1080) o przekątnej 13,3″ (33,8 cm), z wąską ramką i powłoką antyrefleksyjną, 250 nitów, 45% NTSC; Ekran FHD
(1920 × 1080) IPS o przekątnej 13,3″ (33,8 cm), z wąską ramką i powłoką antyrefleksyjną, 250 nitów, 45% NTSC; Ekran FHD (1920 × 1080) IPS o
przekątnej 13,3″ (33,8 cm), z wąską ramką, powłoką antyrefleksyjną i zintegrowaną funkcją ochrony prywatności HP Sure View, 1000 nitów, 72%
NTSC; Ekran FHD (1920 × 1080) IPS o przekątnej 13,3″ (33,8 cm), z wąską ramką i powłoką antyrefleksyjną, energooszczędny, 400 nitów, 72%
NTSC; Ekran HD (1366 × 768) o przekątnej 13,3″ (33,8 cm), z wąską ramką i powłoką antyrefleksyjną, 250 nitów, 45% NTSC 11,14,15,16

Dostępna karta graficzna

Zintegrowana: Karta graficzna Intel® Iris® Xᵉ; Karta graficzna Intel® UHD Graphics11
(Obsługa HD Decode, DX12 i HDMI 1.4b.)

Karta dźwiękowa

Podwójne głośniki stereo, układ dwóch mikrofonów

Porty i złącza

2 porty SuperSpeed USB Type-A o przepustowości 5 Gb/s (1 do ładowania); 1 port SuperSpeed USB Type-C® o przepustowości 10 Gb/s (zasilanie
przez USB, DisplayPort™); 1 gniazdo combo (słuchawki/mikrofon); 1 port HDMI 1.4b; 1 gniazdo zasilacza AC
(Przewód HDMI jest sprzedawany osobno.)

Urządzenia wejściowe

Odporna na zalanie klawiatura HP Premium z opcjonalnym podświetleniem12; Clickpad z obsługą gestów wielopunktowych;

Komunikacja

Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 GbE 10; Karta sieciowa Intel® 9560 802.11a/b/g/n/ac (2 × 2) Wi-Fi® z modułem Bluetooth® 5 Combo,
bez technologii vPro®; Karta sieciowa Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2 × 2) z modułem Bluetooth® 5 Combo, bez technologii vPro® ;

Aparat

Kamera HD 720p; Kamera IR 11,13

Oprogramowanie

HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; Obsługa standardu HP Hotkey; Oprogramowanie HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; Kup
pakiet Office (sprzedawany oddzielnie); HP Power Manager; HP WorkWell; myHP; Ustawienia prywatności HP; HSA Fusion do zastosowań
komercyjnych; HSA Telemetry do zastosowań komercyjnych; Konfigurator Touchpoint do zastosowań komercyjnych; HP Notifications17,18

Zarządzanie bezpieczeństwem

Moduł Absolute Persistence; HP DriveLock i Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Uwierzytelnianie przed uruchomieniem systemu; Wbudowany
układ zabezpieczający TPM 2.0 dostarczany z systemem Windows 10 (certyfikat Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; Windows Defender; HP
BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; Aktualizacja systemu BIOS przez sieć; Zabezpieczenie głównego rekordu rozruchowego; Obsługa kłódkowego
zabezpieczenia obudowy i linek zabezpieczających; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover
Gen3; HP Sure Admin; HP Pro Security Edition23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,42

Czytnik linii papilarnych

Czytnik linii papilarnych (wybrane modele)

Funkcje zarządzania

Pakiety sterowników HP; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; Narzędzie HP Manageability
Integration Kit Gen321,22

Zasilanie

Zewnętrzny zasilacz sieciowy HP Smart 65 W; Zewnętrzny zasilacz sieciowy HP Smart 45 W; Zasilacz HP Smart USB Type-C® 65 W; Zasilacz HP
Smart USB Type-C® 45 W37

Typ akumulatora

3-ogniwowy, polimerowy akumulator HP Long Life, 45 Wh

Wymiary

30,69 × 20,84 × 1,59 cm

Waga

Od 1,28 kg (Waga zależy od konfiguracji.)

Spełniane normy w zakresie sprawności
energetycznej

Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT®, jeśli dotyczy. Przyznawanie certyfikatów EPEAT różni się w zależności od kraju. Status certyfikatu
według krajów jest dostępny pod adresem www.epeat.net.39

Parametry środowiskowe

Niska zawartość halogenu; Certyfikat TCO 5.040

Gwarancja

Roczna standardowa ograniczona gwarancja na części i robociznę (1-1-0), w zależności od kraju (dostępne rozszerzenia). Roczna ograniczona
gwarancja na akumulator podstawowy.

Rozmiar wyświetlacza (przekątna, system
metryczny)

33,8 cm (13,3″)
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Komputer przenośny HP ProBook 630 G8
Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Plecak HP serii Recycled 15,6″

Pomóż chronić środowisko, swój komputer przenośny1 i przedmioty codziennego użytku,
wybierając stylowy i wytrzymały plecak HP Recycled 15,6″, który wykonano z recyklingowanych
tworzyw sztucznych.2 To wyjątkowo korzystne połączenie narzędzi i przydatnych funkcji HP jest
doskonałe do najważniejszych zastosowań biznesowych
Numer produktu: 5KN28AA

Monitor dokujący HP E24d G4 FHD
Advanced

Czerp inspirację podczas pracy dzięki dobrej łączności z monitorem HP E24d G4 FHD Advanced
Docking Monitor. Dodaj codziennie stosowane akcesoria na wyświetlaczu, a następnie podłącz
komputer za pomocą jednego kabla USB-C™1. Pomóż zespołowi IT zdalnie zarządzać urządzeniami
HP w dowolnym miejscu w sieci przy użyciu RJ-45.2,3 To wyjątkowo korzystne połączenie narzędzi i
przydatnych funkcji HP jest doskonałe do najważniejszych zastosowań biznesowych
Numer produktu: 6PA50AA

Przewodowa mysz i klawiatura HP
320MK do komputerów biurkowych

Work efficiently and enhance your everyday productivity with the reliable HP Wired Desktop 320MK
Mouse and Keyboard. To wyjątkowo korzystne połączenie narzędzi i przydatnych funkcji HP jest
doskonałe do najważniejszych zastosowań biznesowych
Numer produktu: 9SR36AA

3-letnie wsparcie sprzętowe HP
komputerów przenośnych w
następnym dniu roboczym w miejscu
instalacji.

Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, wsparcie sprzętowe zostanie przeprowadzone z
dojazdem na miejsce przez zakwalifikowanego specjalistę HP w następnym dniu roboczym. Usługa
jest dostępna przez 3 lata.
Numer produktu: U4391E
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Komputer przenośny HP ProBook 630 G8
Przypisy dotyczące wiadomości
2 Ośmiordzeniowe procesory Intel® Core™ są opcjonalne.
3 Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych aplikacji. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych użytkowników lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość taktowania

zależą od
4 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.
5 Element opcjonalny, który musi zostać skonfigurowany fabrycznie.
6 Wyniki testów HP Total Test Process nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w takich samych warunkach. Przed skutkami przypadkowego uszkodzenia zabezpiecza opcjonalna usługa ochrony HP Accidental Damage Protection Care Service.
7 Testy MIL-STD-810H nie mają na celu wykazania zgodności z warunkami umów zawartych z amerykańskim Departamentem Obrony ani przydatności do zastosowań militarnych. Wyniki testów nie stanowią gwarancji funkcjonowania w przyszłości w
takich samych warunkach. Przed skutkami przypadkowego uszkodzenia zabezpiecza opcjonalna usługa ochrony HP Accidental Damage Protection Care Service.
8 Opcjonalne funkcje muszą być skonfigurowane w momencie zakupu.
9 Wbudowana funkcja ochrony prywatności HP Sure View Gen3 jest rozwiązaniem opcjonalnym, które musi zostać skonfigurowane przed zakupem i jest przeznaczone do pracy w orientacji poziomej.
10 Rozwiązanie HP Sure Start Gen6 jest dostępne w wybranych komputerach HP.
11 Sprzedawane osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.
12 Komputery przenośne wyposażone w złącze USB-C® muszą mieć możliwość obsługi opcji zasilania i wideo.
13 Moduł HP Audio jest sprzedawany oddzielnie i wymagany do obsługi dźwięku.
14 Zintegrowana kamera HP Privacy jest dostępna tylko w komputerach wyposażonych w kamerę HD lub IR i musi być zainstalowana fabrycznie.
15 Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status EPEAT® różni się w zależności od kraju. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.

Przypisy dotyczące specyfikacji technicznych
1 Nie wszystkie funkcje są dostępne w poszczególnych edycjach lub wersjach systemu Windows. Pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows może wymagać aktualizacji i/lub zakupu dodatkowego sprzętu, sterowników, oprogramowania albo

systemu BIOS. Sys
3 Technologia wielordzeniowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wydajność niektórych aplikacji. Zastosowanie tej technologii może nie przynieść korzyści w przypadku niektórych użytkowników lub aplikacji. Wydajność i częstotliwość taktowania
zależą od
4 Szybkość procesora jest podawana dla trybu maksymalnej wydajności; w trybie oszczędzania baterii procesory będą pracować z niższą prędkością.
5 Wydajność funkcji Intel® Turbo Boost zależy od zastosowanego sprzętu, oprogramowania oraz ogólnej konfiguracji systemu. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.intel.com/technology/turboboost.
6 Aby zapewnić zgodność z warunkami wsparcia technicznego firmy Microsoft, HP nie umożliwia obsługi systemu operacyjnego Windows 8 lub Windows 7 w produktach wyposażonych w procesory Intel lub AMD 7. generacji (i nowsze wersje); nie jest też
możliwe pob
7 Ponieważ moduły pamięci niektórych firm nie zapewniają branżowego standardu, zaleca się, aby w celu zapewnienia zgodności korzystać z pamięci firmowanych przez HP. W przypadku zastosowania pamięci o różnych prędkościach, system będzie
działał w oparci
8 W przypadku napędów pamięci masowej 1 GB = 1 miliard bajtów. 1 TB = 1 bilion bajtów. Rzeczywista pojemność po sformatowaniu jest mniejsza. Do 30 GB miejsca na dysku twardym zarezerwowano na potrzeby oprogramowania do przywracania
systemu (Windows 10).
9 Wymaga punktu dostępu bezprzewodowego oraz usługi internetowej, które są sprzedawane osobno. Dostępność publicznych punktów dostępu bezprzewodowego jest ograniczona. Specyfikacje standardu WLAN 802.11ac mają charakter roboczy i nie
są ostateczne. Jeśl
10 Oznaczenie „10/100/1000” lub „Gigabit” Ethernet wskazuje na zgodność ze standardem IEEE 802.3ab dla sieci Gigabit Ethernet i nie oznacza rzeczywistej szybkości roboczej 1 Gb/s. Transmisja danych z dużą szybkością wymaga połączenia z
serwerem i infras
11 Do wyświetlania obrazów w wysokiej rozdzielczości (HD) wymagane są treści w wysokiej rozdzielczości.
12 Funkcja podświetlenia klawiatury jest dostępna jako rozwiązanie opcjonalne.
13 Sprzedawany osobno lub jako wyposażenie opcjonalne.
14 Rozdzielczości są zależne od parametrów ekranu oraz ustawienia samej rozdzielczości i głębi kolorów.
15 Wbudowana funkcja ochrony prywatności HP Sure View jest rozwiązaniem opcjonalnym, które musi zostać skonfigurowane przed zakupem i które zaprojektowano z myślą o pracy w orientacji poziomej.
16 Rzeczywista jasność będzie mniejsza w przypadku ekranu dotykowego lub Sure View.
17 HP Connection Optimizer wymaga systemu Windows 10.
18 Aplikacja HP Support Assistant wymaga systemu Windows i dostępu do internetu.
19 Pakiet sterowników firmy HP nie jest fabrycznie zainstalowany, ale można go pobrać ze strony http://www.hp.com/go/clientmanagement.
20 Zestaw HP Manageability Integration Kit można pobrać ze strony http://www.hp.com/go/clientmanagement.
21 Moduł oprogramowania układowego Absolute jest dostarczany w stanie wyłączonym i może być aktywowany tylko po zakupie subskrypcji licencyjnej i pełnej aktywacji agenta oprogramowania. Subskrypcję można wykupić na okres kilku lat.
Dostępność usługi jest ograniczona; informacje na temat dostępności poza terenem Stanów Zjednoczonych można uzyskać od firmy Absolute. Mogą obowiązywać określone warunki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
22 Zestaw HP Manageability Integration Kit można pobrać ze strony http://www.hp.com/go/clientmanagement.
23 Moduł oprogramowania układowego Absolute jest dostarczany w stanie wyłączonym i może być aktywowany tylko po zakupie subskrypcji licencyjnej i pełnej aktywacji agenta oprogramowania. Subskrypcję można wykupić na okres kilku lat.
Dostępność usługi jest ograniczona; informacje na temat dostępności poza terenem Stanów Zjednoczonych można uzyskać od firmy Absolute. Mogą obowiązywać określone warunki. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie
https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/
24 Funkcja HP Drive Lock i Automatic Drive Lock nie jest obsługiwana w przypadku dysków NVMe.
25 Aplikacja Secure Erase korzysta z metod wyszczególnionych w specjalnej publikacji amerykańskiego Narodowego Instytutu Standaryzacji i Technologii 800-88 dotyczącej metody czyszczenia „Clear”. Rozwiązanie HP Secure Erase nie obsługuje platform
z technologią Intel® Optane™.
26 Oprogramowanie wbudowanego modułu TPM w wersji 2.0. Sprzętowe TPM w wersji v1.2 należy do specyfikacji TPM 2.0 w wersji v0.89 zgodnie z technologią Intel Platform Trust Technology (PTT).
27 Aplikacja HP Sure Click wymaga systemu Windows 10 Pro lub Enterprise i obsługuje przeglądarki Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ i Chromium™. Obsługiwane załączniki obejmują pliki pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz
pliki PDF w trybie tylko do odczytu, jeśli na komputerze zainstalowano oprogramowanie Microsoft Office lub Adobe Acrobat.
28 Do aktualizacji wymagana jest rejestracja programu Windows Defender, system Windows 10 i połączenie internetowe.
29 Rozwiązanie HP BIOSphere Gen5 jest dostępne w wybranych komputerach HP z serii Pro i Elite. Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacjach produktu. Funkcje mogą się różnić w zależności od platformy i konfiguracji.
30 Rozwiązanie HP Sure Sense wymaga systemu Windows 10 Pro lub Enterprise.
31 Rozwiązanie HP Client Security Manager Gen6 wymaga systemu operacyjnego Windows i jest dostępne tylko w wybranych komputerach HP z serii Pro i Elite.
32 Rozwiązanie HP Sure Start Gen6 jest dostępne w wybranych komputerach HP.
33 Funkcja HP Sure Run Gen3 jest dostępna na wybranych komputerach HP Pro, Elite i Workstation z systemem Windows 10 z wybranymi procesorami Intel® lub AMD.
34 Rozwiązanie HP Sure Recover Gen3 jest dostępne dla wybranych komputerów HP i wymaga otwartego połączenia sieciowego. Aby uniknąć utraty danych, przed użyciem rozwiązania HP Sure Recover należy wykonać kopię zapasową ważnych plików,
danych, zdjęć, filmów itd.
35 Rozwiązanie HP Sure Admin wymaga systemu Windows 10, systemu BIOS HP, zestawu HP Manageability Integration Kit do pobrania ze strony http://www.hp.com/go/clientmanagement oraz aplikacji mobilnej HP Sure Admin Local Access Authenticator
do pobrania ze sklepu Android lub Apple Store.
36 Oprogramowanie HP Pro Security Edition jest zainstalowane fabrycznie na wybranych komputerach HP i obejmuje rozwiązania HP Sure Click Pro oraz HP Sure Sense Pro. Wymagana licencja na 3 lata. Oprogramowanie HP Pro Security Edition jest
licencjonowane na podstawie postanowień umowy licencyjnej użytkownika końcowego HP (EULA), którą można znaleźć na stronie https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/disclaimer.do#EN_US, zgodnie ze zmianami sformułowanymi przez
następujący zapis: 7. Termin. O ile nie doszło do wcześniejszego anulowania zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie licencyjnej (EULA), licencja na oprogramowanie HP Pro Security Edition (HP Sure Sense Pro i HP Sure Click Pro) wchodzi w
życie z chwilą aktywacji i obowiązuje przez trzydzieści sześć (36) miesięcy (tzw. „termin wstępny”). Na koniec terminu wstępnego użytkownik może (a) zakupić licencję na odnowienie oprogramowania HP Pro Security Edition ze strony HP.com, w punktach
sprzedaży HP lub u partnera handlowego HP albo (b) w dalszym ciągu korzystać ze standardowych wersji rozwiązań HP Sure Click i HP Sure Sense bez dodatkowych kosztów i bez przyszłych aktualizacji oprogramowania oraz usług wsparcia HP.
37 Dostępność może się różnić w zależności od kraju.
38 Usługi HP Care Pack są sprzedawane osobno. Poziom usług i czas reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą się różnić w zależności od lokalizacji klienta. Usługa jest aktywowana w dniu zakupu sprzętu. Obowiązują stosowne
ograniczenia i wył
39 Oparte na amerykańskiej procedurze certyfikacji EPEAT® zgodnie z normą IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. W zależności od kraju status może się różnić. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.epeat.net.
40 Zasilacze zewnętrzne, przewody zasilające, okablowanie i urządzenia peryferyjne mogą zawierać większe ilości halogenu. Części zamienne uzyskane po zakupie mogą zawierać większe ilości halogenu.
41 Technologia przyspieszania systemu pamięci Intel® Optane™ nie zastępuje ani nie zwiększa ilości pamięci DRAM systemu. Wymaga procesora Intel® Core™ 8. generacji lub nowszego, wersji systemu BIOS z obsługą technologii Intel® Optane™, systemu
Windows 1
42 Oprogramowanie HP Pro Security Edition jest zoptymalizowane pod kątem małych i średnich firm i jest fabrycznie skonfigurowane w niektórych modelach – pakiet funkcji zarządzania jest opcjonalny. HP Pro Security Edition obsługuje ograniczony
pakiet narzędzi, który może być używany przez zestaw HP Manageability Integration Kit do pobrania ze strony http://www.hp.com/go/clientmanagement.
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