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מחשב נייד HP EliteBook 820 G1
מומחה לנסיעות
כעת ,העובדים יכולים לצאת לדרך בליווי
מומחה לנסיעות .המחשב הנייד HP
 EliteBook 820 G1הדק וקל המשקל
מהמובילים בתעשייה מספק ניידות יוצאת
דופן במשרד ומחוצה לו .עבוד בביטחון
הודות לטכנולוגיות ולאבטחה ארגוניות
בדוקות ,מאפייני ביצועים וניהול שיענו על
כל הצרכים העסקיים שלך.

 HPממליצה על .Windows
מלוטש וקשיח.

● זה הזמן לשדרג למחשב  HP EliteBook 820בעל העיצוב הדק וקל המשקל באופן מרשים עם גימור יוקרתי ונעים למגע.
● השתמש בארכיטקטורת ® Intelמהדור החדש כדי לפעול ברמת הביצועים הגבוהה ביותר בעזרת טכנולוגיית 1Intel Smart Response Technology
לאחסון בזיכרון המטמון בדיסק והרחבת אפשרויות האחסון הכולל באמצעות כרטיס  Mini-Card SSDנוסף.
● באמצעות תחנת העגינה  2UltraSlimהאופציונלית עם מחבר צדדי נוח ויציאות  DisplayPortsכפולות לתמיכה בתצוגות מרובות ,תוכל לבצע עגינה
וליהנות מחוויית מחשב שולחני ברמה ארגונית3.

חיבורים  -זה שם המשחק.
●

באפשרותך ליהנות משליטה מלאה בחיבורים האלחוטיים באמצעות ממשק משתמש יחיד עם תמיכה ברוב הרשתות ,לרבות רשת  WWANחדשה
ואופציונלית מדור רביעי 5,באמצעות 4.HP Connection Manager
שתף את חיבור האינטרנט בקלות עם עד חמישה התקנים באמצעות  6.HP Wireless Hotspotסייע לעמיתים להתחבר לאינטרנט ולשפר את
הפרודוקטיביות.
השג רמת פרודוקטיביות חדשה לגמרי בעזרת תוכנות חדשניות כגון  7HP ePrintו 8HP PageLift-במחשב הנייד  HP EliteBook 820 G1הדק וקל
המשקל.
גשר על הפערים באמצעות המחשב הנייד  ,HP EliteBook 800 seriesהממוטב עבור תקשורת עם  9,Microsoft Lyncשמע/וידאו מעולים ותצוגה
בחדות מלאה גבוהה.

●

טכנולוגיית  HP Sure Startמשחזרת את הפרודוקטיביות ומפחיתה את כמות השיחות למרכז התמיכה של  ITבמקרה של תקיפה או השחתה של .BIOS
טכנולוגיית  Sure Startהבלעדית של  HPמסייעת להפחית את זמני הדמימה עבור המשתמשים ומחלקת ה10.IT-
שמור על בטיחות של מידע רגיש .באמצעות תוכנת  HP Trust Circlesתוכל להגן על הנתונים ולהבטיח גישה של אנשי קשר מוקצים בלבד לקבצים
חשובים11.
המשך לפעול ללא הפסקה .המאפיין  HP BIOS Protectionמציע הגנה משופרת מפני תקיפות וירוסים ואיומי אבטחה אחרים שעלולים לפגוע
ב ,BIOS-והוא מתוכנן לסייע במניעת אובדן נתונים ובצמצום זמן הדמימה12.
שמור על הנתונים ,ההתקנים והזהויות באמצעות סדרת המוצרים הקלים לשימוש של  Client Securityשל  13,HPלרבות HP 14,HP Drive Encryption
 Device Access Managerעם אימות ,Just In Time Authenticationו15.HP Secure Erase-
באפשרותך להבטיח פעולה בטוחה עם תמונות יציבות ועקביות ,שינויים מנוהלים במחזור החיים ותמיכה עולמית שניתן לסמוך עליה16.

●
●
●

אבטחה יציבה.
●
●
●
●

מוכן לצאת לדרך.

● אינך צריך לחשוש יותר מחבטות בלתי מכוונות ומהתזות נוזלים קלות .מחשבי  HP EliteBookעוברים בדיקות מאתגרות כדי שתוכל לעבוד ללא דאגות.
בעת תהליך  ,HP Total Test Processהמחשבים עוברים מבחני ביצועים הנמשכים  115,000שעות כדי להבטיח מוכנות לתפקוד בסביבות עבודה
קשות.
● המחשב הנייד  HP EliteBook 820הדק וקל המשקל ,המעוצב באופן שמאפשר לו לעמוד בתנאי נסיעה קשים ,כולל גימור חדש ורך למגע ומתוכנן
לעמוד בבדיקת 17.MIL-STD 810G
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מחשב נייד HP EliteBook 820 G1
טבלת מפרטים
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מערכת הפעלה זמינה

Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
Windows 8 Pro 64
Windows 8 64
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מ(Windows 8 Pro 64-
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מ(Windows 8 Pro 64-
Windows 7 Professional 32
Windows 7 Professional 64
SUSE Linux
FreeDOS

מעבדים זמינים

מעבד  Intel® Core™ i7-4600Uעם כרטיס גרפי  ,2.1 GHz) Intel HD 4400עד  3.3 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-4510Uעם כרטיס גרפי Intel
 ,2 GHz) HD 4400עד  3.1 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-4500Uעם כרטיס גרפי  ,1.8 GHz) Intel HD 4400עד  3 GHzעם טכנולוגיית Intel
 ,Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4310Uעם כרטיס גרפי  ,2 GHz) Intel HD 4400עד  3 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד ®Intel
 Core™ i5-4300Uעם כרטיס גרפי  ,1.9 GHz) Intel HD 4400עד  2.9 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4210Uעם כרטיס גרפי Intel HD 4400
) ,1.7 GHzעד  2.7 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4200Uעם כרטיס גרפי  ,1.6 GHz) Intel HD 4400עד  2.6 GHzעם טכנולוגיית Intel Turbo
 ,Boostמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4030Uעם כרטיס גרפי  ,1.9 GHz) Intel HD 4400מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4010Uעם כרטיס גרפי Intel HD 4400
) ,1.7 GHzמטמון של  2 ,3 MBליבות(

משפחת מעבדים

מעבד ™ ;i7Intel® Coreמעבד ™ ;i5Intel® Coreמעבד Intel® Core™ i3

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

עד 16 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1,600 MT/s
שני רכיבי SODIMM

אחסון פנימי

 GB 320עד  7,200) 500 GB SATAסל"ד(
עד  7,200) 500 GB SATA SEDסל"ד(
 320 GBעד  5,400) 500 GB SATAסל"ד(
עד 120 GB M.2 SSD
 128 GBעד 180 GB SATA SSD
 180 GBעד 256 GB SATA SE SSD

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס Intel® HD Graphics 4400

טכנולוגיות אלחוט

פס רחב נייד  ;HP hs3110 HSPA+פס רחב נייד  (2x2) HP lt4112 LTE/HSPA+; Broadcom 802.11a/b/g/nו Bluetooth 4.0-משולב; Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac (2x2) WiFi
ו Bluetooth 4.0-משולב;  Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFiו Bluetooth 4.0-משולב; Intel Dual Band Wireless-N 7260NB 802.11a/b/g/n (2x2) WiFi
)מאפיין  Intel WiDiמשולב זמין בתצורות נבחרות בלבד(.

חריצי הרחבה

קורא כרטיסי מדיה

תצוגה
שמע

תקשורת

צג  SVAבחדות גבוהה עם תאורת  LEDאחורית בגודל  31.75ס"מ )" (12.5באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ) ;(768 x 1,366צג  Premium UWVAבחדות גבוהה בגודל  31.75ס"מ )" (12.5באלכסון )(768 x 1,366

שמע בחדות גבוהה עם שמע  ;DTS Studio Soundמערך מיקרופון כפול משולב;  2רמקולי סטריאו משולבים

חיבור (10/100/1000 NIC) Intel I218-LM Gigabit Network Connection

יציאות ומחברים

 2יציאות  ;USB 3.0יציאת  USB 2.0לטעינה; יציאת  ;DisplayPortיציאת  ;VGAשקע אוזניות/מיקרופון סטריאו משולב; חיבור מתח  ;ACיציאת  ;RJ-45מחבר עגינה

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט ) 720p HDבדגמים נבחרים(

ניהול אבטחה

חבילת  HP Client Security Suiteכוללת HP File Sanitizer ,HP Password Manager ,HP Credential Manager :ו HP Device Access Manager-עם אימות Just in Time Authentication; HP
 BIOSphereעם ) HP Sure Start; HP Drive Encryption; Microsoft Defenderדגמים עם ) Windows 8); Microsoft Security Essentialsדגמים עם  ;(Windows 7חריץ למנעול אבטחה; שבב אבטחה
משובץ HP Secure Erase ;HP SpareKey ;TPM 1.2; HP Trust Circles

ממדים

 31 x 21.5 x 2.1ס"מ

התקן קלט

תוכנות זמינות

מתח

משקל

סביבתי

מקלדת עמידה בפני נוזלים עם מאפיין ניקוז
לוח מגע עם לחצן כיבוי/הפעלה ,גלילה דו-כיוונית ,מחוות ,שני לחצני בחירה; מוט הצבעה עם שני לחצנים נוספים של מוט הצבעה

) HP Mobile Connect ;HP Wireless HotSpot ;(Window 7) HP Connection Manager ;HP 3D DriveGuardאירופה ,המזרח התיכון ואפריקה בלבד(; HP Support ;HP PageLift; HP Recovery Manager
 ;HP ePrint ;Assistantקנה את Office

משולב :מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת פולימר  HP Long Lifeעם  3תאים ) ;(26 WHrסוללת פולימר  HP Long Lifeעם  3תאים )(46 WHr
משקל התחלתי של  1.33ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל בהלוגן

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

תצורות זמינות מאושרות על-ידי ®ENERGY STAR

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים )שדרוגים זמינים ,לרכישה בנפרד( ,אחריות ל 3-שנים על סוללת ) HP Long Life Batteryזמינה רק עם אחריות מוגבלת על פלטפורמה ל 3-שנים(

פתרונות הרחבה

תחנת עגינה 2013 UltraSlim

גיליון נתונים

מחשב נייד HP EliteBook 820 G1
אביזרים ושירותים )לא כלול(
מתאם HP 65W Smart Travel
AC Adapter
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מתאמי מתח  ACשל  HPמספקים מתח למחשב הנייד שלך ובמקביל טוענים את הסוללה הפנימית .הודות למתאמים אלה יש לך יכולת לספק
מתח למחשב הנייד כאשר אתה רחוק מהמשרד או בדרכים .מתאם  HP 65W Slim Travel Adapterהינו אידיאלי לנוסעים ברחבי העולם או
ל"לוחמים בדרכים" המרבים בנסיעות .המתאם דק יותר ב 40%-לעומת המתאם הסטנדרטי של  65Wומכיל יציאת  USBנוחה לטעינת
אביזרים אחרים במהלך העבודה .ארבעה חיבורי מתאם בינלאומיים מסייעים לוודא שמתאם  Slim Travel Adapterיפעל בכל מקום .תיק
נשיאה מוגן ומסוגנן שומר על הכל במקום אחד.

מספר מוצרAU155AA :

עכבר HP Comfort Grip
Wireless Mouse

העכבר האלחוטי  HP Comfort Grip Wireless Mouseכולל חיי סוללה של  30חודשים ועיצוב נועז ומודרני המשתלב בצורה חלקה עם
מחשבים ניידים עסקיים של .HP

מנעול כבל HP Ultraslim Keyed
Cable Lock

בצע קיבוע של המחשב ™ HP Ultrabookאו המחשב הנייד במהירות ובקלות באמצעות מנעול הכבל .HP Ultraslim Keyed Cable Lock

תיק HP Professional Slim Top
Load Case

תיק  HP Professional Slim Top Load Caseמאפשר לך לאחסן תיקיות ומסמכים אחרים והוא כולל אזורי אחסון עבור כרטיסי ביקור ,מחשבי
כף-יד ,טלפונים סלולריים ,עטים ,מחבר  ACופריטים נוספים שאתה זקוק להם כאשר אתה נמצא מחוץ לבית או למשרד במשך תקופות ארוכות.
מתוכנן עבור אנשי מקצוע ניידים במיוחד הנמצאים בדרכים לעיתים תכופות ולתקופות זמן ממושכות.

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 מוצרU4414E :

מספר מוצרH2L63AA :

מספר מוצרH4D73AA :

מספר מוצרH4J91AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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הערות שוליים להעברת הודעות
 1דורש מעבד  Intel® Coreתואם ,מערך שבבים מופעל ,תוכנת  ,Intel® Rapid Storage Technologyכונן דיסק קשיח שאינן מסוג  SEDומודול מטמון  Flashמסוג  mSATA SSDאופציונלי .טכנולוגיית  Intel® Smart Response Technologyזמינה במערכות  HPנבחרות בלבד ,שהושקו ב .-2013התוצאות
עשויות להשתנות בהתאם לתצורת המערכת.
 2לרכישה בנפרד.
 3תמיכה 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.
 HP Connection Manager 4זמין ב Windows 7-בלבד.
] [5רשת  WWANהיא מאפיין אופציונלי הזמין לרכישה בנפרד או כהרחבה נוספת .חיבור לרשת  WWANמצריך הסכם שירות לנתונים אלחוטיים ,תמיכה ברשת ,ואינו זמין בכל המדינות/אזורים .פנה לספק שירות כדי לקבוע אם השירות זמין ונתמך במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם
למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים אחרים.
 6שימוש בנקודה החמה האלחוטית דורש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים 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 השירות .נדרש .Windows 8
 7נדרש חיבור אינטרנט למדפסת של  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט ולצורך הרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי  HP ePrintאחרים ,בקר בכתובת  .(www.hpconnected.comהתקנים ניידים דורשים חיבור אינטרנט ויכולת
דואר אלקטרוני .ייתכן שיהיה צורך בנקודת גישה אלחוטית .ייתכן שיחולו עלויות על מסלולי נתונים שנרכשו בנפרד או על השימוש .זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות .למדפסות  LaserJetמסוימות של  HPנדרשים שדרוגי קושחה.
 8נדרש .Windows 8
 9תוכנת  Microsoft Lyncנמכרת בנפרד .נדרשים מצלמת אינטרנט אופציונלית וגישה לאינטרנט ,לרכישה בנפרד.
 HP Sure Start 10זמין במחשבי  EliteBook 800ובתחנות עבודה  Workstation ZBook seriesבלבד.
 11תוכנת  ,HP Trust Circlesמהדורת  ,Standardכאשר כלולה ,מאפשרת עד  5מעגלי אמון ) (Trust Circleעם עד  5אנשי קשר בכל אחד מן המעגלים .מהדורת  Professionalאופציונלית של תוכנת  Trust Circlesדרושה ליצירת מספר בלתי מוגבל של מעגלי אמון ושל אנשי קשר שהצטרפו כחברים .קורא
 Trust Circles Readerמאפשר לאיש קשר להשתתף במעגל אמון שאליו הוא הוזמן .נדרש .Windows
 12לביצוע שחזור אוטומטי נדרשת מחיצת  HP Toolsעם .HP BIOS
 13שימוש ב HP Client Security-מצריך .Windows
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