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מחשב HP ProOne 600 G1 All-in-One PC
עיצוב ,פרודוקטיביות ואבטחה במוצר אחד
עיצוב ,פרודוקטיביות ,ואבטחה .הכל במוצר
אחד .קבע קצב חדש לניהול יעיל של העבודה
המשרדית והפחת את העומס המוטל על צוות
ה .IT-בצע את העבודה ביעילות רבה יותר
באמצעות מחשב עם עיצוב מלוטש ,שמיועד
לפנות מקום יקר בשולחן העבודה .סמוך על
התוכנה המובנית ורבת העוצמה להגברת
האבטחה ,לניהול העדכונים ,ולביצוע
גיבויים אוטומטי .המנהל ישבח אותך .צוות
ה IT-יודה לך.

כל התוכן מול העיניים שלך
● בדוק את תיבת הדואר הנכנס תוך כדי ביצוע משימות אחרות .המסך גדול מספיק להצגת כל החלונות שאתה עובד בהם והוא כולל תמיכה אופציונלית
בעד ארבע תצוגות חיצוניות1.
● הפק את המרב מניהול שיחות ועידה וירטואליות .עורר את העבודה לחיים באמצעות שמע היקפי ומהפנט ,צלילי בס עשירים ועמוקים ודו-שיח ברור
במיוחד של שמע  DTS Studio+ומצלמת אינטרנט אופציונלית בחדות גבוהה2.
אבטחה ללא טרחה
● חבילת התוכנות  HP Client Securityמסייעת בהצפנת הכונן הקשיח במהירות ובקלות ,במחיקה לצמיתות של נתונים לא רצויים או מיותרים,
בהגבלת גישה בלתי מורשית ועוד3.
● אינך צריך עוד לזכור סיסמאות 4HP Password Manager .מאפשר לך להיכנס לחשבונות מקוונים שונים .כעת ,באפשרותך לבחור סיסמאות ארוכות
ומאובטחות יותר.
בצע יותר על-ידי ניצול מרבי של שטח העבודה
● שמור על הסדר ופנה יותר מקום לעבודה .התקן  All-in-Oneחסכוני במקום זה כולל כמה אפשרויות מעמד ,וניתן לתליה על הקיר בקלות רבה.

5

מרכז העולם הנייד שלך.
● בצע את הטעינה במהירות רבה יותר באמצעות יציאת  USBלטעינה מהירה .זרם הטעינה שחזק פי  2.8בקירוב מסייע בטעינת התקנים תואמים
במהירות רבה יותר לעומת יציאות  USB 3.0רגילות6.
● שתף את חיבור האינטרנט בקלות עם ההתקנים וסייע לעמיתים שלך להתחבר לאינטרנט במהירות באמצעות 7.HP Wireless Hotspot
● הגבר את השליטה באבטחת ההתקן .השתמש ביכולות המשולבות והאופציונליות של תקשורת שדה קרוב ) (NFCלתמיכה ביישומים מותאמים אישית
כגון אימות משתמש מתקדם8.
הגבר את הביצועים
● הודות לאפשרויות של כונני  Solid-State Driveו ,Solid-State Hybrid Drive-תוכל לפתוח קבצים חדשים במהירות ולעבור בין יישומים בזמן
המתנה קצר יותר 9.קבל את טכנולוגיית העיבוד המתקדמת ביותר באמצעות מבחר מעבדי ™ Intel® Coreמדור רביעי10.
● נצל את שטח העבודה שלך בצורה טובה יותר .באמצעות  HP ePrintתוכל להדפיס בקלות באופן אלחוטי-ללא צורך בכוננים11.
● ערוך מפגש בין חברי הצוות .התקן  All-in-Oneזה ,שמותאם לעבודה עם  ,Microsoft Lyncמתוכנן לניהול פגישות וירטואליות ויעילות עם חברי
הצוות מקרוב או מרחוק12 2.

תכנן בביטחון
● קבל תמורה טובה יותר על השקעתך .מחשב ה HP ProOne 600 G1-מתוכנן למחזור חיים ארוך ,עם יציבות פלטפורמה של עד  30חודשים.
● מחשבי  HP ProOne PCעוברים בדיקות קפדניות כדי להבטיח אמינות .בעת תהליך  ,HP Total Test Processהמחשבים שלנו עוברים מבחני ביצועים
הנמשכים  115,000שעות כדי שתוכל לעבוד במלוא המרץ במהלך היום.
● באמצעות  ,HP Support Assistantתוכל להשקיע פחות זמן בניהול העדכונים .בנוסף ,תוכל להגן על הנתונים שלך באמצעות גיבוי ושחזור קלים
באמצעות 13.HP Recovery Manager
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מחשב  HP ProOne 600 G1 All-in-One PCטבלת
מפרטים

גורם צורה

All-in-one

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 64
Windows 10 Home 64
Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מ(Windows 10 Pro-
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מ(Windows 10 Pro-
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מ(Windows 8.1 Pro-
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מ(Windows 8.1 Pro-
Windows 7 Professional 64
Windows 7 Professional 32
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS

ערכת שבבים

Intel® Q85 Express

מעבדים זמינים

מעבד  Intel® Core™ i7-4790Sעם כרטיס גרפי  ,3.2 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,8 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-4770Sעם כרטיס גרפי  ,3.1 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,8 MBליבות(; מעבד ™Intel® Core
 i5-4690Sעם כרטיס גרפי  ,3.2 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,6 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4670Sעם כרטיס גרפי  ,3.1 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,6 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4590Sעם
כרטיס גרפי  ,3 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,6 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4570Sעם כרטיס גרפי  ,2.9 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,6 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4370עם כרטיס גרפי Intel HD
 ,3.8 GHz) Graphics 4600מטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4360עם כרטיס גרפי  ,3.7 GHz) Intel HD 4600מטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4350עם כרטיס גרפי 3.6) Intel HD 4600
 ,GHzמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4340עם כרטיס גרפי  ,3.6 GHz) Intel HD 4600מטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4330עם כרטיס גרפי  ,3.5 GHz) Intel HD 4600מטמון של ,4 MB
 2ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4160עם כרטיס גרפי  ,3.6 GHz) Intel HD 4400מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4150עם כרטיס גרפי  ,3.5 GHz) Intel HD 4400מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד ®Intel
 Core™ i3-4130עם כרטיס גרפי  ,3.4 GHz) Intel HD 4400מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3450עם כרטיס גרפי  ,3.4 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3440עם
כרטיס גרפי  ,3.3 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3430עם כרטיס גרפי  ,3.3 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3420עם כרטיס גרפי ,3.2 GHz) Intel HD
מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3250עם כרטיס גרפי  ,3.2 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3240עם כרטיס גרפי  ,3.1 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,3 MBליבות(;
מעבד  Intel® Pentium® G3220עם כרטיס גרפי  ,3 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Celeron® G1840עם כרטיס גרפי  ,2.8 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,2 MBליבות(

זיכרון מרבי

עד זיכרון  DDR3-1600 SDRAMשל 16 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :זמינות מלאה של זיכרון בנפח  4 GBומעלה מחייבת מערכת הפעלה של  .64-bitעם מערכות הפעלה  ,Windows 32-bitכמות הזיכרון השמיש תלויה בתצורת המערכת ,כך שזיכרון כולל בנפח של למעלה
מ 3 GB-עלול לא להיות זמין עקב דרישות משאבי המערכת.

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

אחסון אופטי
תצוגה

כרטיס גרפי זמין

שמע

תקשורת
חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים

מפרצים לכוננים חיצוניים
מצלמת אינטרנט
תוכנות זמינות
ניהול אבטחה
מאפייני ניהול

מתח

ממדים
משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

שני רכיבי SODIMM

 GB 320עד  7,200) 2 TB SATAסל"ד(
 128 GBעד 160 GB SATA SSD
 120 GBעד 256 GB SATA SE SSD
עד 500 GB SATA SED
 500 GBעד TB SATA SSHD 1

צורב  SATA BDXL Blu-rayדק עם מגש טעינה; צורב  SuperMulti DVDדק עם מגש טעינה; כונן  DVD-ROMדק עם מגש טעינה;
צג מסך רחב  IPS WLED LCDעם ציפוי נגד בוהק ותאורה אחורית ,בגודל  54.6ס"מ )" (21.5באלכסון; כיוון התצוגה מאפשר הפעלה במצב מאונך או מאוזן
משולב :כרטיס גרפי  ;Intel HD Graphics 4600בדיד :כרטיס גרפי AMD Radeon HD 7650A
טכנולוגיית ניהול שמע ) DTS Studio Soundשמע  DTS Studio Soundאופציונלי( PCM) Realtek ALC3228 ,של  16-bitו ,(24-bit-רמקולי סטריאו משולבים בעלי ביצועים גבוהים ,לחצני השתקה ובקרה על עוצמת הקול ,שקע
לאוזניות סטריאו ,כניסת מיקרופון ,יציאת סטריאו ,מערך מיקרופונים כפול )אופציונלי(
חיבור רשת  ;Intel I217LM Gigabitכרטיס אלחוטי ) Intel 802.11a/b/g/n 6205 PCIe Miniאופציונלי(; כרטיס  Intel Wireless-N 7260 802.11 a/b/g/n PCIeבעל רצועה כפולה )אופציונלי(; כרטיס HP 802.11a/b/g/n PCIe
 Miniאלחוטי עם  Bluetoothמשולב )אופציונלי(; כרטיס  Intel 802.11a/b/g/n 7260 Miniאלחוטי עם ® Bluetoothמשולב )אופציונלי(
)המאפיין של תקשורת שדה קרוב ) (NFCצפוי להיות זמין החל מאוגוסט (2013
MXM; mSATA ;mini PCIe

 4יציאות  2 ;USB 3.0יציאות  2 ;2.0יציאות  ;PS/2כניסת מיקרופון; יציאת אוזניות; יציאת  ;RJ-45יציאת שמע; מחבר מתח; יציאת DisplayPort
)יציאה טורית אחת )אופציונלית((
אחד בגודל  8.9ס"מ )"(3.5

אחד של " ;5.25כונן  Slimlineאחד
מצלמת אינטרנט של  2 MPעם מערך מיקרופון כפול ורזולוציה מרבית של 1,080 x 1,920
) Computraceמעקב אחר מצב המחשב(; ) Device Access Manager; Drive Encryption; File Sanitizerמופעל באמצעות אשף(; ) Disk Sanitizerגרסה חיצונית(; Windows 7); Microsoft) Microsoft Security Essentials
 ;CyberLink PowerDirector ;CyberLink PhotoDirector ;Windows 8); CyberLink Media Suite) Windows 8); Security Manager; Secure Erase) Defenderתקליטורי  DVDו BD-של CyberLink ;CyberLink Power
) Power2Goצריבה בטוחה(; מנהל התקן ) HP PageLift; HP Support Assistant; HP Recovery Disk Creator ;HP ePrintבדגמים עם ) Windows 7); HP Recovery Managerבדגמים עם ®Windows 8); Adobe® Flash
) Playerבדגמים עם  Windows 7); Bing Searchעבור ) Internet Explorer 10בדגמים עם ) Windows 7); Bing Searchבדגמים עם  ;PDF Complete Corporate Edition; Skype ;Windows 8); Evernoteקנה את Office

השבתה של יציאת  ;USBלוח גישה ננעל; מכסה אבטחה ננעל עבור קלט/פלט; בורג אבטחה; מנעול כבל ) HP Keyed Cable Lockאופציונלי(; אישור  ;Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW ,Common Criteriaמערכת לזיהוי
חדירות; ניתן לתלייה על קיר/זרוע/עגלה באמצעות מסגרת  ;VESAתמיכה בלוחית ) Nobel Locking Plateאפשרות צד שלישי(; תמיכה עבור מסך ) 3M Privacy Screenאפשרות צד שלישי(
) Intel Standard Manageabilityבדגמים נבחרים(

ספק מתח פנימי של  180וואט ,עם יעילות של עד  PFC ,91%פעיל
 36.74 x 6.5 x 52.19ס"מ )ללא מעמד(
משקל התחלתי של  6.63ק"ג
)נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(
דל בהלוגן

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT® Gold
אחריות מוגבלת למשך  3שנים הכוללת  3שנות שירות ביום העבודה הבא באתר הלקוח עבור חלקים ועבודה .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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מחשב HP ProOne 600 G1 All-in-One PC
אביזרים ושירותים )לא כלול(
זיכרון (HP 8-GB PC3-12800
DDR3-1600 MHz) SODIMM

הפק את הביצועים המרביים מהמחשב העסקי שברשותך עם זיכרון של  .HPשדרוג הזיכרון שברשותך הינו דרך חסכונית להגברת ביצועי
המערכת מבלי לשדרג את המעבד.

מספר מוצרB4U40AA :

מעמד של  HPהניתן להטיה
ולהתאמת גובה

בישיבה ,בעמידה או כשהוא מוצג לראווה .המעמד של  HPשניתן להטיה ולהתאמת גובה הוא אידיאלי לסביבות של משתמש יחיד או
משתמשים רבים ומעוצב במיוחד עבור המחשבים  HP Compaq Pro 6300 All-in-Oneו.HP Compaq Elite 8300 All-in-One Business -

מתאם HP USB Graphics
Adapter

 HPמציעה מגוון מוצרים אופציונליים )כל אחד מהם נמכר בנפרד( שתוכננו כדי להשלים את הצגים שלנו ולשפר את חוויית המחשוב הכוללת.
המתאם  HP USB Graphics Adapterהקומפקטי במיוחד מאפשר חיבורים של עד שש תצוגות בו זמנית כדי לסייע לך להמריץ תפוקה ולבצע
משימות מרובות על פני מספר יישומים פתוחים .השתמש במתאם אחד כדי לגשר בין מחשב נייד או מחשב שולחני לצג אחר או השתמש
במספר מתאמים כדי לחבר בין מספר תצוגות .תומך ברזולוציה של עד ) 1,920 x 1,080מסך רחב( או ) 1,600 x 1,200רגיל(.

כונן HP 128 GB SATA 6 Solid
State Drive

הגבר את הביצועים ואת העמידות של המחשב השולחני  HP Business Desktop PCבעזרת כונן  .HP Solid State Driveכונני Solid State
 Driveשל  HPהם פתרון חלופי פשוט לכונן קשיח של  2.5או  3.5אינץ' )עם מסגרת( של מחשבי HP Compaq Business Desktop PC
מסוימים ,שמספקים ביצועים ועמידות משופרים לעומת טכנולוגיית  (HDD) Hard Disk Driveקונבנציונלית.

מקלדת ועכבר אלחוטיים של HP

הודות למקלדת ולעכבר האלחוטיים של ,HPהפונקציונליות המתקדמת וקלות ההפעלה נמצאות בקצות אצבעותיך .הפסק להחביא כבלים
והחזר לעצמך מקום עבודה פנוי עם מקלדת אלחוטית ,עכבר לייזר לאחוטי ומקלט  USBאלחוטי באריזה אחת – בנויים תוך מחשבה על
הסביבה.

למשך  3שנים ביום העבודה
הבא באתר הלקוח

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק
מספר מוצרU6578E :

מספר מוצרC1N43AA :

מספר מוצרNL571AA :

מספר מוצרQV063AA :

מספר מוצרQY449AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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מחשב HP ProOne 600 G1 All-in-One PC
הערות שוליים להעברת הודעות
 1תמיכה בתצוגות חיצוניות כמאפיין סטנדרטי באמצעות כרטיס גרפי מבוסס-מעבד ,תלויה בגורם הצורה/הפלטפורמה המסוימים של המחשב; מספר התצוגות הנתמכות בפועל עשוי להשתנות .פתרון של כרטיסים גרפיים בדידים אופציונליים יידרש לצורך תמיכה בתצוגות נוספות .כבלים נוספים נדרשים.
יציאת  DisplayPortעם זרימה ממקורות שונים באמצעות כרטיס גרפי משולב צפויה להיות זמינה החל מסתיו  2013כמאפיין משולב וכעדכון מקוון בסוף הקיץ של .2013
 2מצלמת אינטרנט וגישה לאינטרנט נדרשות לניהול שיחות ועידה בווידאו ,ואינן כלולות.
 3נדרש .Windows
 4נדרש  IE 8) Internet Explorerאו  .(IE 9ייתכן כי לא תהיה תמיכה בכל אתרי האינטרנט והיישומים.
 5רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד.
 6פי  2.8לעומת  .USB 3.0פי  5לעומת  .USB 2.0זמני הטעינה ישתנו בין התקנים שונים בהתאם לתאימות ליציאת טעינה מהירה.
 7יישום של נקודה חמה אלחוטית דורש חיבור פעיל לאינטרנט ,תוכנית נתונים לרכישה בנפרד וכרטיס  NICאלחוטי לרכישה בנפרד .בזמן פעילות הנקודה האלחוטית החמה של  ,HPיישומי ההתקן ימשיכו לפעול וישתמשו בתוכנית הנתונים שבה משתמשת הנקודה האלחוטית החמה .שימוש בנקודה
אלחוטית חמה עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף .בדוק את פרטי התוכנית עם ספק שירותי האינטרנט .נדרש .Windows
 8המאפיין של תקשורת שדה קרוב ) (NFCצפוי להיות זמין החל מאוגוסט  NFC .2013הוא מאפיין אופציונלי .פתרון תוכנת אימות  NFCנמכר בנפרד.
 9כונני  Solid State Hybrid Driveצפויים להיות זמינים החל מאוקטובר .2013
] Multi-Core [10מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .מחשוב  64-bitבארכיטקטורת ® Intelמצריך מערכת מחשב עם מעבד ,מערך שבבים ,BIOS ,מערכת הפעלה ,מנהלי התקן ויישומים שמותאמים
לארכיטקטורת  .Intel® 64המעבדים לא יפעלו )כולל הפעלה של  (32-bitללא  BIOSהמותאם לארכיטקטורת  .Intel® 64הביצועים משתנים בהתאם להגדרות התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה שברשותך .המספור של  Intelאינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/desktops
השתמש בשירותים הפיננסיים של HP

גלה אפשרויות תשלום חודשיות ותוכניות לרענון טכנולוגיה שיכולות לספק יותר גמישות ולסייע לך לעמוד ביעדי ה .IT-מידע נוסף זמין בכתובת .www.hp.com/go/hpfs
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