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µοντέλα enterprise-class συνοδεύονται από 2 µε 
3 διαφορετικά είδη µπαταριών. Προφανώς όσο 
µεγαλύτερη είναι η µπαταρία, τόσο αυξάνεται και 
η αυτονοµία κάτι που έχει αρνητική επίδραση στο 
συνολικό βάρος της συσκευής. Από την άλλη, 
αυτό το µικρό µειονέκτηµα υπερκαλύπτεται από το 
βασικό πλεονέκτηµα πως ο πελάτης θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει τη συσκευή του όσο χρόνο χρεια-
στεί χωρίς διακοπή.

2-σε-1 
(Convertibles / Detachable tablets)
Για αρκετά χρόνια, όταν µια επιχείρηση χρειαζόταν 
ένα φορητό σύστηµα, η επιλογή laptop ήταν µονό-
δροµος. Όσο όµως οι mobile επεξεργαστές γίνο-
νταν πιο ισχυροί και τα λειτουργικά συστήµατα πιο 
ευέλικτα, οι χρήστες είχαν περισσότερες επιλογές: 
είτε τα παραδοσιακά συστήµατα είτε τα tablet που 
προσέφεραν µειωµένη λειτουργικότητα και ισχύ, 
αλλά ήταν πιο βολικά καθώς δεν χρειάζονταν 
πληκτρολόγιο. Ήταν εποµένως θέµα χρόνου προ-
τού οι κατασκευαστές συνειδητοποιήσουν πως η 
προσθήκη ή αφαίρεση του πληκτρολογίου ήταν το 
κλειδί. Το αποτέλεσµα είναι οι συσκευές 2-σε-1, οι 
οποίες αναδείχθηκαν στις ταχύτερα αναπτυσσόµε-
νες στην αγορά των PCs, όπως θα δούµε και στη 
συνέχεια. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται 
τα convertible laptops και τα detachable tablets. 

Convertible Laptops
Ένα convertible µπορεί να µεταµορφωθεί από 
laptop σε tablet και το αντίστροφο, µε τα περισσό-
τερα συστήµατα να διαθέτουν αρθρωτό σχεδιασµό 
που επιτρέπει την περιστροφή του πληκτρολογίου 
360 µοίρες πίσω από την οθόνη. Αυτού του είδους 
το 2-σε-1 αποτελεί τη ιδανική επιλογή εφόσον ο 
χρήστης χρησιµοποιεί το πληκτρολόγιο αρκετά, 

καθώς σηµαίνει πως θα το έχει πάντα κοντά του. 
Δεδοµένης της κίνησης που επιτρέπει η άρθρωση 
του convertible, τα συστήµατα αυτά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικές λειτουργίες. 
Στην περίπτωση που κάποιος επιθυµεί να µοιρα-
στεί την οθόνη σε ένα meeting θα το αναδιπλώσει 
στη θέση stand ή εφόσον δεν υπάρχει χώρος στο 
γραφείο θα το τοποθετήσει σε λειτουργία tent. Τα 
2-σε-1 πραγµατικά δεν έχουν αντίπαλο σε αυτό το 
πεδίο. 
Σε ένα convertible όλο το hardware συµπεριλαµ-
βανοµένης της µπαταρίας είναι τοποθετηµένο 
στη βάση όπως και στα κανονικά laptops, οπότε 
προσφέρεται η απαραίτητη ισορροπία για χρήση 
στα γόνατα ή στην επιφάνεια του τραπεζιού. Το 
σταθερό καπάκι του clamshell είναι επίσης µια 
πολύ καλύτερη επιφάνεια πληκτρολόγησης από το 
εξαιρετικά λεπτό panel ενός αποσπώµενου πλη-
κτρολογίου. Υπάρχει εξάλλου πολύς περισσότερος 
χώρος για την µπαταρία σε laptop form factor, µε 
αποτέλεσµα βελτιωµένη αυτονοµία. 
Το µειονέκτηµα σε αυτό το form factor είναι πως 
προστίθεται έξτρα βάρος εξαιτίας αυτών των 
µπαταριών, καθώς και επιπλέον πάχος, µιας και 
ο µηχανισµός της άρθρωσης είναι περισσότερο 
περίπλοκος από εκείνον ενός laptop. Επίσης, µιας 
και το κάτω µισό είναι µόνιµα συνδεδεµένο, αυτό 
σηµαίνει πως ο χρήστης θα κουβαλάει το εξτρά 
βάρος και τον όγκο του πληκτρολογίου όπου κι αν 
βρεθεί. 

Detachable Tablets
Ένα detachable tablet 2-σε-1 είναι ουσιαστικά 
ένα tablet µε πληκτρολόγιο-βάση ή πληκτρολό-
γιο-case. Η επιλογή της βάσης είναι πιο σταθερή 
από το case, αλλά η βασική ιδέα είναι αυτή: Ο χρή-
στης µπορεί να αποσπάσει το πληκτρολόγιο από το 

tablet και να το αφήσει στον χώρο εργασίας του ή 
αλλού εφόσον επιθυµεί τη µέγιστη φορητότητα. 
Ένα tablet µε µια καλοσχεδιασµένη βάση πλη-
κτρολογίου δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από 
ένα clamshell laptop, ενώ κάποια detachable 
docks περιέχουν µεγαλύτερη µπαταρία που θα 
επεκτείνει σηµαντικά τον χρόνο εργασίας χωρίς 
φόρτιση. Οι απλούστερες θήκες πληκτρολογίου 
συνήθως δεν περιέχουν εξτρά cells µπαταρίας ή 
θύρες USB, αλλά εφόσον ο χρήστης δεν έχει συ-
χνά ανάγκη πληκτρολογίου, κατά πάσα πιθανότητα 
δεν θα τον πειράξουν οι ελλείψεις αυτές. 
Το όφελος του case πληκτρολογίου εντοπίζεται 
στο γεγονός πως είναι λεπτότερο και ελαφρύτερο 
συνολικά από το σύνηθες κάτω µισό του laptop ή 
του convertible. Εντούτοις, τα detachable υβριδι-
κά tablets, έχουν την τάση να είναι πιο βαριά στο 
επάνω τµήµα, µιας και όλα τα υποσυστήµατα και 
η µπαταρία, ουσιαστικά το βάρος τους, βρίσκεται 
στην οθόνη. Θα είναι καλό η επιχείρηση να εξετά-
σει τους τρόπους χρήσης, προκειµένου να απο-
φασίσει κατά πόσον βολεύει το κράτηµα του PC 
στα χέρια και η αλληλεπίδραση µε την οθόνη αφής 
είναι κατάλληλη για τις ανάγκες των εργαζοµένων 
της. 
Η απόσπαση του tablet από το πληκτρολόγιο είναι 
ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για το προσωπικό της 
επιχείρησης, ιδίως στις περιπτώσεις παρουσιά-
σεων σε µεγάλες οθόνες, ενώ ταυτόχρονα γίνεται 
χρήση του tablet για σηµειώσεις στα slides σε 
πραγµατικό χρόνο. Η επανατοποθέτηση του πλη-
κτρολογίου απαιτεί ελάχιστο χρόνο, το οποίο ση-
µαίνει πως ο χρήστης θα µπορεί εύκολα και άνετα 
να αλλάξει το περιεχόµενο του slideshow κατά τη 
διάρκεια ενός διαλείµµατος ή εφόσον απαιτείται 
µια ταχεία αλλαγή πριν το επόµενο meeting. 

Η αγορά των thin & light laptops
Σύµφωνα µε έρευνα της IDC, οι πωλήσεις της 
κατηγορίας personal computing devices (PCDs), 
στην οποία περιλαµβάνονται τα παραδοσιακά PCs 
και tablets, αναµένεται να παρουσιάσουν πτώση 
στον ετήσιο µέσο όρο ανάπτυξής τους της τάξης 
του 2,4% κατά τη διάρκεια της περιόδου 2019-2023. 
Εντούτοις, οι 2-σε-1 συσκευές (convertible PCs 
και detachable tablets), καθώς και τα ultraslim 
notebook PCs αναµένεται να αυξηθούν κατά 5% 
συνολικά την ίδια χρονική περίοδο. Σύµφωνα 
µε την πρόβλεψη µε τίτλο «Worldwide Quarterly 
Personal Computing Device Tracker» της IDC, οι 
συνολικές πωλήσεις PCDs θα πέσουν κάτω από 
τα 400 εκατοµµύρια εντός του 2020, κάτι που έχει 
να συµβεί από το 2010, τη χρονιά που κυκλοφόρη-
σε το iPad. Κι όµως, σε αυτή τη µάλλον αρνητική 
εξέλιξη διακρίνεται µια αισιόδοξη προοπτική, µε 
τα thin and light laptops και τα detachable tablets, 
στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές iPad 
Pro της Apple και τα Surface tablets της Microsoft. 

Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Ryan Reith 
(program vice president του Worldwide Mobile 
Device Trackers της IDC), µέσα στο 2019 είδαµε 

Τα σύγχρονα thin & light laptops 
απευθύνονται στον επαγγελματία που 
δεν κάνει συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά 

τις επιδόσεις και την αυτονομία, αλλά ταυτόχρονα 
επιθυμεί έναν υπολογιστή που να ταιριάζει 
συνολικά με το ύφος του.

Σύμφωνα με έρευνα της Global 
Industry Analysts, οι πωλήσεις των 
thin & light laptops αναμένεται να 

αγγίξουν τα 375 εκατομμύρια δολάρια ως το 
2024. Σε αυτό προφανώς συμβάλλει το 
εξαιρετικό επίπεδο ευχρηστίας τους στις 
καθημερινές εργασίες.

Το HP Elite Dragonfly είναι ένα premium, εξαιρε-
τικά λεπτό PC µε βάρος λιγότερο από ένα κιλό, το 
οποίο έχει σχεδιαστεί για να ωθήσει τα όρια ερ-
γασίας και καθηµερινότητας για τους σύγχρονους 
επαγγελµατίες. 

Σχεδιασµένο για να είναι ισχυρό, ανθεκτικό και 
ασφαλές, το HP Elite Dragonfly εγκαινιάζει µια 
νέα εποχή για όσους µετακινούνται συχνά. Είναι 
ελαφρύ και ισχυρό, προσφέροντας τη µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής µπαταρίας στον κόσµο που φτάνει 
τις 24,5 ολόκληρες ώρες, έχει οθόνη 13 ιντσών και 
ενσωµατώνει την πιο πρόσφατη τεχνολογία ασύρ-
µατης σύνδεσης Wi-Fi 6. Η προαιρετική επιλογή 
gigabit-class 4G LTE επιτρέπει στους εργαζόµε-
νους να συνδέονται και να συνεργάζονται σχεδόν 
από παντού µε το πρώτο business convertible 

HP Elite Dragonfly: Το ελαφρύτερο 
επαγγελµατικό convertible του κόσµου

λότερες ταχύτητες µεταφοράς αρχείων από το 
Wi-Fi 5 για ακόµα καλύτερες επιδόσεις σε περι-
βάλλοντα υψηλής πυκνότητας.  

•  Το HP Sure Sense προστατεύει τους εργαζο-
µένους που µετακινούνται από επιθέσεις κακό-
βουλου λογισµικού χρησιµοποιώντας τεχνολογία 
τεχνητής νοηµοσύνης.

•  Η λειτουργία HP Sure Recover µε Embedded 
Reimaging επιτρέπει στους χρήστες να επανέρ-
χονται σε λειτουργική κατάσταση ταχύτατα και 
ανά πάσα στιγµή. 

•  Το HP Sure View Gen3, η βραβευµένη οθόνη 
απορρήτου της HP, και η HP Privacy Camera 
εξασφαλίζουν απόλυτη προστασία.

Το HP Elite Dragonfly αναµένεται να είναι διαθέ-
σιµο στην Ελλάδα από το Δεκέµβριο του 2019
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στον κόσµο που ενσωµατώνει 4x4 LTE κεραίες.
Το HP Elite Dragonfly είναι επίσης το πρώτο επαγ-
γελµατικό convertible laptop στον κόσµο µε προε-
γκατεστηµένο το λογισµικό ευεξίας, HP WorkWell.

Ελαφρύ και ανθεκτικό
•  Το πιο ελαφρύ compact επαγγελµατικό 

convertible laptop στον κόσµο µε βάρος λιγότερο 
από ένα κιλό, κατασκευασµένο από µαγνήσιο 
(CNC machined Magnesium) για κορυφαία α-
ντοχή, σε ένα επιβλητικό ιριδίζον Dragonfly Blue 
χρώµα.

•  Προσφέρει εντυπωσιακή αναλογία οθόνης/
πλαισίου µε οθόνη 13 ιντσών που µετατρέπεται 
άµεσα από tablet σε laptop.

•  Το HP Elite Dragonfly είναι ο πρώτος φορητός 
υπολογιστής παγκοσµίως µε πλαστικά µέρη από 
ανακυκλωµένο πλαστικό το οποίο συγκεντρώθηκε 
από τον ωκεανό. 

Πανίσχυρο και πιο ασφαλές 
•  Εξοπλισµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

του καινοτόµου προγράµµατος «Project Athena» 
της Intel.

•  Προσφέρει τις κορυφαίες επιδόσεις που α-
ναζητούν οι επιχειρήσεις χάρη στον επεξεργαστή 
8ης γενιάς Intel Core vPro.

•  Το Wi-Fi 6 παρέχει έως και τρεις φορές υψη-

Το νέο µέλος της premium σειράς HP Elite, το Elite Dragonfly µε βάρος λιγότερο από ένα κιλό προσφέρει 
πρωτοποριακή ισχύ µε σχεδιασµό «ελαφρύτερο από τον αέρα».


