Η HP Inc. Παρουσιάζει το
Premium Consumer Χαρτοφυλάκιό
της ενόψει Χριστουγέννων
Οι τελευταίες εξέλιξεις στους μετατρέψιμους, φορητούς και allin-one υπολογιστές ανεβάζουν τον πήχη της σχεδίασης, της
ποιότητας και της απόδοσης
Η HP Inc. παρουσίασε πριν λίγες ημέρες τους πιο εξελιγμένους
οικιακούς υπολογιστές της για τις χειμερινές διακοπές του
2016. Το νέο line-up διαθέτει έναν ακόμα πιο λεπτό και ελαφρύ
μετατρέψιμο υπολογιστή με αυξημένη διάρκεια μπαταρίας για
βέλτιστη φορητότητα, καθώς και έναν εξαιρετικά σχεδιασμένο
all-in-one που προσφέρει ασύγκριτες εμπειρίες ήχου στο σπίτι.
Το premium line-up έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών για συσκευές που
εμπνέουν και συναρπάζουν. Είτε μέσα είτε έξω από το σπίτι, τα
HP Premium προϊόντα αποτελούν σημεία αναφοράς για ό,τι
αναμένουν οι πελάτες από μια συνολική εμπειρία χρήσης
υπολογιστών. Τα ολοκαίνουργια προϊόντα που λανσαρίστηκαν είναι
τα παρακάτω:
HP Spectre x360, η δεύτερη γενιά του επαναστατικού
μετατρέψιμου HP Spectre x360, τώρα διαθέτει οθόνη που
πρακτικά καταργεί το πλαίσιο σε μια σχεδίαση κατά 13%
λεπτότερη και κατά 11% ελαφρύτερη.
Φορητός υπολογιστής HP ENVY, με προηγμένη σχεδίαση και

μπαταρία που διαρκεί έως και 14 ώρες 1 –τέσσερις ώρες
παραπάνω από το προηγούμενό του μοντέλο.
HP ENVY All-in-One 27, ο οποίος συνδυάζει μεγάλη
υπολογιστική ισχύ με ασύγκριτες εμπειρίες μέσων πάνω σε
μια οθόνη HD με Πιστοποίηση Χρώματος Technicolor, σχεδόν
χωρίς πλαίσιο. Η οθόνη μοιάζει να αιωρείται πάνω από ένα
ενσωματωμένο ηχείο με ήχο από την Bang & Olufsen.
«Οι πελάτες που επιλέγουν λύσεις premium έχουν υψηλές
απαιτήσεις τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς την
ποιότητα των συσκευών, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν
τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και να παραμένουν
παραγωγικοί στο σπίτι, στο γραφείο ή εν κινήσει», δήλωσε η
Anne-Sophie Hadberg, επικεφαλής των consumer personal systems
EMEA, HP Inc., συμπληρώνοντας: «Με το ανασχεδιασμένο μας lineup υπολογιστών, αποφασίσαμε να ενδυναμώσουμε παραιτέρω την
κυρίαρχη θέση μας στα προϊόντα premium, έτσι ώστε να μπορούμε
να παρέχουμε μεγάλη ισχύ μέσα από λεπτές και ελαφριές
σχεδιάσεις που προσφέρουν ακόμα πιο άνετη φορητότητα.
Παράλληλα, παρουσιάζουμε έναν all-in-one που φέρνει την
επανάσταση με εκπληκτικό ήχο στο σπίτι».
HP Spectre x360: Ισχυρή απόδοση σε ένα εκλεπτυσμένο σύνολο
Η HP πήρε τον πιο επιτυχημένο της premium φορητό υπολογιστή
και τον έκανε ακόμα καλύτερο: ο Spectre x360 διαθέτει σήμερα
μια μπαταρία με 25% μεγαλύτερη διάρκεια, που πλέον αγγίζει τις
15 ώρες1. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που πραγματοποιήθηκε χάρη
σε μια διαδικασία βελτιστοποίησης κατά την οποία ο HP Spectre
x360 εξοπλίστηκε με τους πιο εξελιγμένους επεξεργαστές Intel®
Core™ 7ης γενιάς, αλλά και ενσωμάτωσε μια μεγαλύτερη μπαταρία
57,8W, παρά τη λεπτότερή του κατασκευή. Η ανασχεδιασμένη οθόνη
μειώνει το συνολικό μέγεθος της συσκευής αφαιρώντας περίπου 10
χιλιοστά από κάθε πλευρά για να προσφέρει μια εξαιρετική
εμπειρία θέασης με βελτιωμένη φορητότητα. Ο HP Spectre x360
ξεχωρίζει με αρθρωτή σχεδίαση συνολικού πάχους 13,8 χιλιοστών,
είναι δηλαδή πάνω από δύο χιλιοστά λεπτότερος σε σύγκριση με

την προηγούμενή του γενιά, ενώ ζυγίζει 1,45 kg, άρα είναι και
ελαφρύτερος από τον προκάτοχό του (1,29 kg) 3 . Παράλληλα, ο
ανανεωμένος αυτός υπολογιστής διαθέτει τώρα τέσσερα ηχεία,
αντί δύο, έτσι ώστε να παρέχει ακόμα πιο ευκρινή, κρυστάλλινο
ήχο. Χάρη στον συντονισμό από την Bang & Olufsen και την
τεχνολογία HP Audio Boost, τα δύο μπροστινά ηχεία που
προστέθηκαν στα δύο της κάτω πλευράς, προσφέρουν αξεπέραστο
ήχο σε κάθε λειτουργία.
Ο νέος HP Spectre x360 ξεχωρίζει επίσης για την εξαιρετική του
συνδεσιμότητα χάρη σε δύο θύρες USB-Type C™ με υποστήριξη
Thunderbolt TM 3 και μία θύρα USB-Type A 3.0
που επιτρέπει
στους χρήστες να συνδέουν τα πιο εξελιγμένα περιφερειακά, τώρα
και στο μέλλον. Η φωτεινή οθόνη 13,3 ιντσών, με ποιότητα
ανάλυσης FHD IPS4, ανεβάζει το επίπεδο της εμπειρίας εικόνας. Η
απόχρωση σε Φυσικό Ασημί (Natural Silver), με τους
γυαλισμένους τόνους στις αρθρώσεις, συντελεί στη δημιουργία
του εκλεπτυσμένου προφίλ που ενθουσιάζει τους πελάτες.
Στα χαρακτηριστικά του HP Spectre x360 περιλαμβάνονται επίσης:
Η νέα θερμική σχεδίαση διπλού ανεμιστήρα, η οποία
βελτιστοποιεί τον κλιματισμό και εγγυάται ότι η συσκευή
εκτελεί όλες τις απαιτητικές λειτουργίες της χωρίς να
θερμαίνεται
Επεξεργαστές Intel® Core™ i5 ή i7 7ης Γενιάς5
Επιλογές αποθήκευσης έως και 1TB PCIe SSD6 που
εξασφαλίζουν γρήγορη απόδοση και άπλετο χώρο για
φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ανάλυσης
Μια HP Truevision FHD Webcam με 12% ευρύτερο πεδίο
θέασης, ιδανική για web chat
Μια κάμερα FHD IR με υποστήριξη Windows Hello7 για άνετη
και ασφαλή σύνδεση με σάρωση προσώπου, χωρίς την ανάγκη
εισαγωγής κωδικού πρόσβασης
Τεχνολογία HP Fast Charge για επαναφόρτιση μπαταριών έως

90% μέσα σε μόλις 90 λεπτά8
Φορητός υπολογιστής HP ENVY: Ισχύς ενσωματωμένη σε μια λεπτή
και ελαφριά σχεδίαση
Σχεδιασμένος ειδικά για τον πελάτη που επιθυμεί έναν premium
φορητό υπολογιστή σε προσιτή τιμή, ο HP ENVY συνδυάζει
εκπληκτική εμφάνιση και απαράμιλλη ισχύ. Η Φυσική Ασημί
(Natural Silver) απόχρωσή του ενσωματώνει κομψές γραμμές και
εκλεπτυσμένα υλικά κατασκευής. Εξοπλισμένος με μια
ολοκαίνουργια οθόνη 13,3 ιντσών, ο HP ENVY προσφέρει έως και
14 ώρες1 διάρκεια μπαταρίας, τέσσερις παραπάνω από το περσινό
του μοντέλο. Με πάχος μόλις 14 χιλιοστά και βάρος μόνο 1,42
kg, ο νέος HP ENVY είναι ελάχιστα παχύτερος και βαρύτερος από
την προηγούμενή του γενιά, ωστόσο μπορεί τώρα να περηφανεύεται
για την πολύ μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας του, αλλά και
για τους πιο εξελιγμένους επεξεργαστές Intel® Core™, που
προσφέρουν μεγάλη ισχύ ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε κίνηση.
Η ελαφρά ανυψωμένη αρθρωτή σχεδίαση προσφέρει μια πιο άνετη
εμπειρία πληκτρολόγησης, συνδυασμένη με τον οπισθοφωτισμό του
πληκτρολόγιου για εργασία με χαμηλό φως, αλλά και με ένα ακόμα
πιο ευρύ touchpad κατασκευασμένο από γυαλί, για μικρότερη
αντίσταση. Η edge-to-edge οθόνη χωρίς πλαίσιο (flush glass)
προσφέρει ζωηρές εικόνες για ταινίες και παιχνίδια σε
αναλύσεις QHD+9, UHD2 ή FHD4 . Τα ισχυρά διπλά ηχεία,
συντονισμένα αριστοτεχνικά από την Bang & Olufsen, σε
συνδυασμό με την τεχνολογία HP Audio Boost, προσφέρουν
εκπληκτικό ήχο που μεγιστοποιεί την εμπειρία της μουσικής και
των ταινιών.

Στα χαρακτηριστικά του νέου φορητού HP ENVY περιλαμβάνονται
επίσης:
Δύο θύρες USB 3.0, η μία από τις οποίες χρησιμοποιείται
ειδικά για λειτουργίες αναμονής και φόρτισης, συν μία
ακόμη θύρα USB Type-C™
ης

Επεξεργαστές Intel® Core™ i5 και i7 7

Γενιάς
6

Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 1TB PCIe SSD για γρήγορες
ταχύτητες απόκρισης κατά το άνοιγμα ή τη μετακίνηση
μεγάλων αρχείων
Μνήμη RAM έως και 16GB
Φόρτιση HP Fast Charge έως και 90% σε 90 λεπτά8
HP ENVY All-in-One 27: Εντυπωσιάζει σε κάθε χώρο, προσφέροντας
κινηματογραφικές εμπειρίες
Απλή και ταυτόχρονα εξελιγμένη, η σχεδίαση του HP ENVY AIO 27
συντελεί ώστε αυτός ο all-in-one υπολογιστής να δεσπόζει σε
κάθε δωμάτιο του σπιτιού. Κατασκευασμένος σε δύο «κομμάτια», ο
HP ENVY AIO 27 μεταφέρει την ισχύ του υπολογιστή στη βάση του
και διαθέτει μια εκπληκτική οθόνη 27 ιντσών με πάχος μειωμένο
κατά 44%, που πλέον φτάνει μόλις στα 15 χιλιοστά, προσφέροντας
υπέροχη εικόνα QHD9 ή UHD10. Η βάση περιλαμβάνει ένα ειδικό
κουμπί ρύθμισης ήχου με εύκολο χειρισμό αφής, καθώς και ένα
πρωτοποριακό ηχοσύστημα με τέσσερα ηχεία που έχουν συντονιστεί
αριστοτεχνικά από την Bang & Olufsen ώστε να προσφέρουν
ποιότητα ήχου κινηματογραφικής αίθουσας. Η υψηλή ανάλυση της

οθόνης που αγγίζει τα 3,6 εκατομμύρια πίξελ, σε συνδυασμό με
την Πιστοποίηση Χρώματος Technicolor, εξασφαλίζουν μεγάλη
χρωματική ακρίβεια την ώρα της παρακολούθησης βίντεο ή της
δημιουργίας ή επεξεργασίας περιεχομένου. Επίσης, για πρώτη
φορά ένας all-in-one υπολογιστής της HP διαθέτει λειτουργία
χαμηλού μπλε φωτισμού για βελτιωμένη προστασία των ματιών και
καλύτερο νυχτερινό ύπνο. Για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας, ο
ENVY AIO 27 παρέχει μια ειδική HP Privacy Camera με υποστήριξη
IR και μικρόφωνο που παραμένει κρυμμένο όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Στα χαρακτηριστικά του νέου HP ENVY AIO 27 περιλαμβάνονται
επίσης:
Ισχυρές επιλογές επεξεργαστών, όπως οι τετραπύρηνοι
desktop Intel® Core™ i5 και i7 6ης γενιάς5
Προαιρετική ξεχωριστή κάρτα γραφικών NVIDIA GTX 950M με
μνήμη βίντεο 2GB GDDR5 για αστραπιαίες ταχύτητες στην
απόδοση παιχνιδιών 3D
Υβριδικές επιλογές αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων οι SSD
έως και 256GB6 και HDD έως και 2ΤΒ6, που προσφέρουν
στους πελάτες ταχύτερη απόδοση και άπλετο χώρο για
συλλογές ψηφιακών μέσων
Θύρα USB Type-CTM με υποστήριξη ThunderboltTM3
Θύρα εξόδου HDMI για σύνδεση με μια δεύτερη οθόνη ή για
προβολή στην τηλεόραση
Θύρα εισόδου HDMI για σύνδεση φορητού υπολογιστή που θα
επωφεληθεί από την εξαιρετική οθόνη του ENVY AIO 27
Τιμολόγηση και Διαθεσιμότητα11
O HP ENVY All-In-One 27 αναμένεται να είναι διαθέσιμος
στην περιοχή ΕΜΕΑ τον Δεκέμβριο.
O HP Spectre x360 αναμένεται να είναι διαθέσιμος στην
περιοχή ΕΜΕΑ τον Νοέμβριο.
Ο Φορητός Υπολογιστής HP ENVY με επιλογές οθόνης QHD+ ή
FHD αναμένεται να είναι διαθέσιμος στην περιοχή ΕΜΕΑ τον
Οκτώβριο. Ο Φορητός Υπολογιστής HP ENVY με επιλογή

οθόνης UHD αναμένεται να είναι διαθέσιμος τον Ιανουάριο
του 2017.

