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מחשב לוח HP EliteBook Revolve 810 G2
מאפייני הסיבוב של מחשב נייד דק הופכים אותו למחשב לוח בן רגע.
העבודה לא תמיד מתאימה את עצמה אליך.
לכן ,תיכננו את  HP EliteBookשעושה זאת.
מאפייני הסיבוב של מחשב נייד דק הופכים
אותו למחשב לוח בן רגע .מחשב EliteBook
 Revolveיהפוך את העולם ואת עצמו כדי
לסייע לך לבצע יותר.

 HPממליצה על .Windows
מתוכנן לעמידות
● מחשב  EliteBookהדק במיוחד ובעל הביצועים המלאים הופך למחשב לוח .הוא מתוכנן גם לעבור מבדקי  1MIL-STD 810Gוכולל
מארז מגנזיום ומקלדת עמידה בפני נוזלים.
ביצועים ללא פשרות
● הגבר את הפרודוקטיביות שלך בעזרת 2,Windows 8.1טכנולוגיית מעבד ™  i3/i5/i7 ULT Intel® Coreהמתקדם ביותר מדור רביעי3
וכונן ללא חלקים נעים ) .(SSDהתחבר בעזרת רשת  4G LTE WWANאופציונלית 5,HP ePrint 4,ויכולת עגינה ארגונית.
אבטחה חזקה ,ניהול יעיל
● כלים לאבטחה וניהול של ארגונים ושל עסקים קטנים ובינוניים המקלים על עומס ה IT-וכוללים את  6HP Sure StartוBIOS-
שמתקן את עצמו.
אף יותר
● כלים נוספים שיסייעו לך להמשיך להיות פרודוקטיבי
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מחשב לוח  HP EliteBook Revolve 810 G2טבלת
מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro 64) 2-
Windows 7 Professional 64 3
FreeDOS

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

 HPממליצה על .Windows

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™ 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  ,1.7 GHz) Intel HD 4400עד  2.7 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4200Uעם כרטיס גרפי Intel HD
 ,1.6 GHz) 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( 4

זיכרון

זיכרון  DDR3L SDRAMשל ) 1600 MHz ,4 GBעל גבי הלוח(; זיכרון  DDR3L SDRAMשל ) 1600 MHz ,4 GBאופציונלי(; זיכרון  DDR3L SDRAMשל ) 1600 MHz ,8 GBאופציונלי(
)זיכרון  DDR3Lשל  4 GBעל גבי הלוח ,חריץ  SODIMMאחד זמין; ניתן לשדרוג של עד (12 GB

אחסון פנימי
תצוגה

כרטיס גרפי זמין

שמע

5

כרטיס  M.2 SSDשל  ;128 GBכרטיס  M.2 SSDשל  ;180 GBכרטיס  M.2 SSDשל  ;256 GBכרטיס  M.2 SED SSDשל 256 GB 6
מסך מגע  HD UWVAעם תאורת  LEDאחורית של  29.46ס"מ )" (11.6באלכסון עם ציפוי נגד בוהק )(768 x 1,366

12

כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 4400 12
שמע  ;DTS Studio Soundרמקולי סטריאו משולבים; מיקרופון משולב )מערך מיקרופון כפול(; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; לחצנים להגברה ולהחלשה של עוצמת הקול

טכנולוגיות אלחוט

פס רחב נייד  ;HP hs3110 HSPA+פס רחב נייד  HP lt4112 LTE/HSPA+; Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11ac WiDi (2x2) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב; Intel Dual Band Wireless-N
 7260AN 802.11a/b/g/n WiDi (2x2) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב; 7,8,9,10 Intel Dual Band Wireless-N 7260NB 802.11a/b/g/n WiDi (2x2) WiFi

יציאות ומחברים

יציאת  ;USB 3.0יציאת  USB 3.0לטעינה; יציאת  ;DisplayPortיציאת אוזניות/מיקרופון סטריאו משולבת; מחבר עגינה; יציאת  ;RJ-45מחבר מתח

חריצי הרחבה

מצלמת אינטרנט
ניהול אבטחה

כרטיס  Micro SDאחד

מצלמת אינטרנט  720p HDמשולבת

12

תוכנת ) HP Client Security Suiteדורשת מערכת הפעלה של  (Windowsכוללת HP File Sanitizer; HP Device Access Manager ;HP Password Manager ,HP Credential Manager :עם Just In Time
 Authentication; HP BIOSעם  (Windows 7) Microsoft Security Essentials ;HP Trust Circles ;HP Secure Erase ;Sure Start 2.0וAbsolute ;HP SpareKey ;(Windows 8.1) Microsoft Defender-
 ;Data Protectשבב אבטחה משולב  ;TPM 1.2חריץ למנעול בטיחות )המנעול נמכר בנפרד( 16,17,18,19,20,21,22

ממדים

 0.80 x 11.22 x 8.34אינץ'
 2.22 x 28.5 x 21.2ס"מ

מתח

מתאם  HP 45W Slim Smart AC Adapterחיצוני
סוללת פולימר  Long Lifeעם  6תאים )(44 WHr

משקל

חיישנים

פתרונות הרחבה
אחריות

משקל התחלתי של  3.08ליברות
משקל התחלתי של  1.4ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

מד תאוצה; חיישן תאורת רקע; מצפן; תקשורת שדה קרוב )NFC) 22

תחנת עגינה HP 2013 UltraSlim
אחריות מוגבלת למשך 3שנים )שדרוגים זמינים ,נמכרים בנפרד(
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מחשב לוח HP EliteBook Revolve 810 G2
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תחנת עגינה HP 2013
UltraSlim

 HPממליצה על .Windows

הגדל במהירות ובקלות את קישוריות הצג ,הרשת וההתקן שלך ,כדי להתאים אישית סביבת עבודה המוכנה תמיד לפעולה ,עם תחנת העגינה
 ,HP 2013 UltraSlimמתקן עגינה צידי פשוט להסטה בלחיצה אחת עבור מחשבים ניידים נבחרים מסוג .Ultraslim HP EliteBook

מספר מוצרD9Y32AA :

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

מספר מוצרH4D73AA :

תיק HP Business Slim Top
Load Case

 HP Business Slim Top Load Caseהוא תיק קומפקטי ,מסוגנן ועמיד שנועד למחשבים הניידים העסקיים של  HPקלי המשקל בעלי
הפרופיל הדק )עם מסכים של עד  14.1אינץ' באלכסון(.

עכבר HP Touch to Pair Mouse

קבל גמישות ופונקציונליות נוספות ושמור על מקום העבודה שלך נקי ומסודר באמצעות העכבר האלחוטי הראשון בעולם התומך בתקשורת
לטווח קצר ) ,(NFCהמבצע התאמה וחיבור באופן מיידי למחשב הלוח או למחשב ™ Ultrabookהתומכים ב*.Bluetooth®-

סוללת HP OD06XL Long Life
Notebook Battery

סוללת  HP OD06XL Long Life Batteryהיא סוללה נוספת או חלופית עבור מחשב הלוח .HP EliteBook Revolve Tablet PC

חבילת שירות של ,HPביום
העבודה הבא ,באתר הלקוח,
עבור מחשבים ניידים בלבד,
למשך  3שנים

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

מספר מוצרH5M91AA :

מספר מוצרH6E52AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרH6L25AA :

מספר מוצר:
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 HPממליצה על .Windows

הערות שוליים להעברת הודעות
] [1בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להדגים תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה.
 2לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 8.1כדי להפיק את המרב מהפונקציונליות של  ,Windows 8.1יידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או לרכישה בנפרד .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
] Multi-Core [3מיועד 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.
 WWAN 4הוא מאפיין אופציונלי שניתן להוספה .שימוש ברשת  WWANמחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור עשויות להשתנות בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים אחרים 4G LTE .אינו זמין בכל
המדינות/אזורים ודורש מערכת הפעלה של .Windows
 5נדרש חיבור אינטרנט עבור המדפסת של  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט ולצורך הרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי  HP ePrintאחרים ,ראה  .(hpconnected.comהתקנים ניידים דורשים חיבור אינטרנט ויכולת דואר
אלקטרוני .ייתכן שדרושים נקודת גישה אלחוטית או מודול פס רחב אופציונלי .שימוש בפס רחב דורש הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .ייתכן שיחולו עלויות על מסלולי נתונים שנרכשו בנפרד או על השימוש .זמני ההדפסה ומהירויות החיבור
עשויים להשתנות.
 HP Sure Start 6זמין במחשבי  EliteBook 800ובתחנות עבודה  Workstation ZBook seriesבלבד.
] [7דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 8המשקל עשוי להשתנות בהתאם לתצורה.
 9דורש מעבד ™ Intel® Coreתואם ,תוכנת  Intel® Rapid Startועדכון  ,BIOSוכן כונן  (SSD) Solid State Driveאו מודול מטמון  Flashמסוג  .mSATAהתוצאות עשויות להשתנות בהתאם לתצורת המערכת.
 10בהתבסס על בדיקת  .PCMarkהתוצאות עשויות להשתנות בהתאם לתצורת המערכת.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 8.1לניצול מלא של הפונקציונליות של  ,Windows 8.1ייתכן שתידרש לשדרג או לרכוש בנפרד רכיבי חומרה ,נהגים ו/או תוכנה עבור המערכת .בקר בכתובת ./http://windows.microsoft.com/he-IL
 2במערכת זו מותקנת מראש תוכנת  Windows® 7 Proומצורף גם רישיון ומדיה לתוכנת  .Windows 8.1 Proניתן להשתמש בגרסה אחת בלבד של תוכנת  Windowsבכל פעם .מעבר בין הגרסאות יחייב אותך להסיר התקנה של גרסה אחת ולהתקין את הגרסה האחרת .עליך לגבות את כל הנתונים )קבצים,
תמונות ,וכדומה( לפני הסרת התקנה והתקנה של מערכות הפעלה כדי למנוע אובדן נתונים.
 3ייתכן שיידרשו למערכת זו רכיבי חומרה משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windows 7במלואה .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 7לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/home
] Multi-Core [4מיועד 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.
] [5יכולות זיכרון מרביות דורשות מערכות הפעלה  Windows 64-bitאו  .Linuxעם מערכות הפעלה מסוג  ,Windows 32-bitייתכן שזיכרון של למעלה מ 3 GB-לא יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת.
 6עבור כוננים קשיחים וכונני  1 = GB ,Solid State Driveמיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 16GBעבור  (Windows 7מזיכרון המערכת ועד ) 30GBעבור  (Windows 8.1משטח הדיסק שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
 7עבור  802.11נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] WWAN [8הוא מאפיין אופציונלי .מאפיין ההרחבה ל WWAN-לאחר הרכישה מתוכנן להיות זמין במרץ .2014
 Bluetooth™ 4.0 9זמין במערכת ההפעלה  Windows 8.1בלבד.
 802.11 10משולב  Bluetoothזמין לרכישה בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
] [11פס רחב נייד נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 ePrint 13דורש חיבור אינטרנט עבור המדפסת של  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט והרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי  HP ePrintאחרים ,ראה  .(www.hp.com/go/eprintcenterדורש מודול פס רחב אופציונלי .שימוש
בפס רחב דורש הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .ייתכן שיחולו עלויות על מסלולי נתונים שנרכשו בנפרד או על השימוש .זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות.
] [14נדרשת גישה לאינטרנט.
] [15חישובי צריכת החשמל והעלויות משוערים .התוצאות עשויות להשתנות בהתאם למשתנים הכוללים מידע שסופק על-ידי המשתמש ,משך הזמן שבו המחשב נמצא במצבי צריכת חשמל שונים )מופעל ,המתנה ,מצב שינה ,כבוי( ,משך הזמן שבו המחשב מופעל באמצעות סוללה או מתח  ,ACתצורת
החומרה ,תעריפי חשמל וספקי שירותים משתנים HP .מייעצת ללקוחותיה להשתמש במידע שתועד על-ידי  HP Power Assistantלצורכי עזר בלבד ולוודא את ההשפעה בסביבתם .חישובים סביבתיים מבוססים על נתוני  U.S. EPA eGrid 2007שנלקחו מתוך  .www.epa.gov/egrid/התוצאות עשויות
להשתנות בהתאם למדינה/אזור .נדרש .Microsoft Windows
 16תוכנת  Drive Encryptionדורשת  .Windowsהנתונים מוגנים לפני הכניסה לתוכנת  .Drive Encryptionכיבוי המחשב או מעבר למצב שינה גורמים ליציאה מתוכנת  Drive Encryptionומונעים גישה לנתונים.
 Password Manager 17דורשת דפדפן  Internet Explorerאו  .Chromeייתכן כי לא תהיה תמיכה באתרי אינטרנט וביישומים מסוימים .ייתכן שהמשתמש יהיה חייב להפעיל את ההרחבה  /תוספת בדפדפן האינטרנט.
 File Sanitizer 18משמש עבור תרחישי שימוש המתוארים בנספח  .DOD 5220.22-Mאין תמיכה בכונני ) Solid State Driveכונני  .(SSDנדרשת הגדרה ראשונית .היסטוריית אינטרנט נמחקת בדפדפני  Internet Explorerו Firefox-בלבד ויש להפעילה על-ידי המשתמש .ב ,Windows 8.1-המשתמש
חייב לכבות את ההגנה המתקדמת ב IE11-עבור המאפיין המשותף של הסגירה בדפדפן.
 19מחיקה מאובטחת בהתאם לשיטות המתוארות במהדורה המיוחדת מספר  800-88שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה .נתמכת במחשב  ElitePad 900 G1עם  BIOSבמהדורה  F.03ואילך.
 20מהדורת  Standardשל תוכנת  ,HP Trust Circlesכאשר 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 Readerנועד לאפשר לאיש קשר להשתתף במעגל אמון שאליו הוזמן .נדרש  .Windowsזמין בכתובת http://hptc.cryptomill.com
 21מוצרים עם  Windows 8.1כוללים רישיון ל Absolute Data Protect-למשך  4שנים שמאפשר לאתר את ההתקן שלך ,לנעול ולמנוע גישה לא מורשית ולמחוק נתונים אישיים מרחוק .הלקוח חייב להפעיל את הרישיון .בקר בכתובת http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hp
לקבלת כל הפרטים .סוכן תוכנת  Absolute Data Protectנשלח במצב מושבת .על הלקוח להפעיל אותו .השירות עשוי להיות מוגבל לאזורים מסוימים ,בדוק עם  Absoluteלגבי זמינות מחוץ לארה"ב .שירות המנויים האופציונלי של  Absolute Recovery Guaranteeמספק אחריות מוגבלת .בהתאם
לתנאים מסוימים .לקבלת פרטים מלאים ,בקר באתר .http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement :שימוש במחיקת נתונים ,מבטל את התשלום עבור אחריות השחזור .כדי להשתמש בשירות מחיקת הנתונים ,על הלקוחות לחתום תחילה על הסכם אימות
מראש וליצור  PINאו לרכוש מפתח זיהוי  RSA SecurIDאחד או יותר של תוכנת .Absolute
 22תוכנת  NFCאינה כלולה ונמכרת בנפרד .נדרשת גישה לאינטרנט.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/notebooks
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

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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