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הפק את המרב מההשקעה שלך ומהחיסכון במקום

התקן  All-in-Oneמסוגנן זה ,החוסך במקום,
מציע מאפייני פרודוקטיביות מרשימים
בשילוב עם ביצועים רבי עוצמה ואבטחה
חזקה .ראה את העסק שלך פורח ומשגשג
תוך צמצום של עלות הבעלות הכוללת
באמצעות מחזור חיי מוצר של  12חודשים.

נוחות מותאמת אישית.
● נצל את עיצוב ה All-in-One-המסוגנן והמתקדם ,שאינו תופס הרבה מקום ומותאם היטב לעסק שלך --עם מחזור חיי מוצר של  12חודשים.
● תוכל להציג מראה מתוחכם ולעבוד בצורה חכמה יותר הודות לעיצוב המסוגנן המציע מעמד חצובה להצבה על שולחן העבודה או התקן תליה מסוג
1.VESAכך תוכל לספק מענה מיטבי לצרכים שלך—ולעמוד בדרישות התקציב.
● סייע בשיפור הסביבה כשאתה משתמש במחשב  All-in-Oneהרשום כבעל דירוג 2EPEAT® Goldעם תצורות שקיבלו אישור ® .ENERGY STARעוצב
מתוך מחשבה על הסביבה.
● זהו מחשב שניתן לסמוך עליו .תוכל ליהנות מפלטפורמה ברמה ארגונית וממחזור חיים של  12חודשים.
● תחושת ביטחון ושליטה עם עזרה מתוכניות כמו  3HP Support Assistantשהופכות את הפריסה והניהול לקלות במיוחד.

אבטחה יציבה.
● הגן על נתונים ,התקנים וזהויות באמצעות  4HP BIOSphereומאפיינים כגון  5HP Client Securityכדי להבטיח שרק אנשי קשר מורשים יוכלו לגשת
לקבצים.
● המשך לפעול ללא הפסקה .המאפיין  7HP BIOS Protectionמציע הגנה משופרת מפני תקיפות וירוסים שעלולים לפגוע ב BIOS-ואיומי אבטחה
אחרים ,והוא מתוכנן לסייע במניעת אובדן נתונים ובצמצום זמן הדמימה.
● שמור על בטיחות של מידע רגיש .תוכנת  6HP Trust Circlesמגנה על הנתונים ומבטיחה גישה של אנשי קשר מאושרים בלבד לקבצים חשובים.
● עבוד בנינוחות ובביטחון עם אפשרויות תמיכה מהימנות לרבות אחריות באתר הלקוח על חלקים/עבודה וזמינות של חלקים למשך עד שלוש שנים.
●  4HP BIOSphereמסייע בהגנה על הכונן הקשיח מפני משתמשים בלתי מורשים בעזרת 5נעילת הכונן האוטומטית  8של  ,HP Client Securityשבה
נדרשת סיסמה להפעלת הכונן.

פרודוקטיביות ברמה מקצועית.
● עבור בקלות וביעילות בין משימות ,בעזרת טכנולוגיית המעבד החדישה ביותר .זיכרון חזק וערכת שבבים רבי עוצמה תומכים במעבד ®Intel
™Coreמדור רביעי9.
● ניהול שיחות ועידה קוליות ושיחות ועידה בווידאו בפשטות וביעילות 9עם התקן  AiOמוכן לשימוש ב ,Skype-הכולל מצלמת וידאו ומיקרופון
משולבים ו DTS Sound +-המאפשר לו לספק שמע צלול וברור.
● שמור את כל העבודה במיקום נראה לעין .תוכל לשפר את הפרודוקטיביות בשיעור של עד  35%11על-ידי הוספת צג חיצוני אחד הכולל .DisplayPort
● בצע את המשימות ברשימה שלך בקלות ובהצלחה הודות ל 12Windows 8.1-ו .HP-באפשרותך ליהנות מחוויית משתמש חדשה הכוללת יישומי
תוכנה אינטואיטיביים ופשוטים כגון 13.HP ePrint
● בצע את הטעינה במהירות רבה יותר באמצעות יציאת  USBלטעינה מהירה! בעזרת זרם הטעינה חזק פי  2.8בקירוב ,טעינת התקנים תואמים מתבצעת
במהירות רבה יותר לעומת יציאות  USB 3.0רגילות14.
הישאר מחובר.
● נהל שיחות ועידה קוליות ושיחות ועידה בווידאו בקלות וביעילות 15באמצעות התקן  AiOהמוכן לשימוש ב ,Skype-עם מצלמת וידאו ומיקרופון
משולבים ושמע  DTS Sound +המאפשר לו לספק שמע צלול וברור.
● שתף את חיבור האינטרנט בקלות עם עד חמישה התקנים באמצעות  16.HP Wireless Hotspotתוכל לחבר לאינטרנט את הטלפון החכם או את מחשב
הלוח שלך או לסייע לעמיתים להתחבר לאינטרנט ולשפר את הפרודוקטיביות.
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גורם צורה

All-in-One

מערכת הפעלה זמינה

מעבדים זמינים

4

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

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

מתח

ממדים
משקל
סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

Windows 10 Pro 641
1Windows 10 Home 64
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
2
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
2
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)3-
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)3-
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux 64

מעבד  Intel® Core™ i7-4790Tעם כרטיס גרפי  ,2.7 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,8 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-4770Tעם כרטיס גרפי  ,2.5 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,8 MBליבות(; מעבד ™Intel® Core
 i5-4690Tעם כרטיס גרפי  ,2.5 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,6 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4590Tעם כרטיס גרפי  ,2 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,6 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4570Tעם כרטיס
גרפי  ,2.9 GHz) Intel HD 4600מטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4330Tעם כרטיס גרפי  ,3 GHz) Intel HD 4600מטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4150Tעם כרטיס גרפי Intel HD 4400
) ,3 GHzמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3240Tעם כרטיס גרפי  ,2.7 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3220Tעם כרטיס גרפי  ,2.6 GHz) Intel HDמטמון של 2 ,3 MB
ליבות(; מעבד  Intel® Celeron® G1840Tעם כרטיס גרפי  ,2.5 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,2 MBליבות(; מעבד  Intel® Celeron™ G1820Tעם כרטיס גרפי  ,2.4 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,2 MBליבות(
Intel® H81 Express

עד 16 GB4
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s
שני רכיבי SODIMM

של " 7,200) 3.5סל"ד(6

 500 GBעד  2 TBכונן SATA
 500 GBעד  2 TBכונן  SATAשל " 7,200) 2.5סל"ד(5
120 GB SATA SE SSD
 500 GBעד TB SATA SSHD6 1

צורב  ;Slim SATA SuperMulti DVDצורב 7,8Slim SATA Blu-ray BDXL

מסך רחב  TN LCDעם ציפוי נגד בוהק ותאורת  WLEDאחורית ,בגודל  49.56ס"מ )" (19.5באלכסון )(900 x 1,600
משולב :כרטיס גרפי  4400 ,Intel HD Graphics Basicאו 460010,11
כלול כסטנדרט :שמע ™ ;DTS Studio Sound+רכיב  Codecשל  ;Realtek ALC3228רמקולים משולבים; שקע אוזניות סטריאו; כניסת מיקרופון; יציאת סטריאו
 Realtek RTL8151GH-CG GbE LOMמשולב ) ;(10/100/1000כרטיס  HP 802.11a/b/g/n PCIe Minicardעם ® Bluetoothמשולב )אופציונלי(9,15,16

קורא כרטיסי מדיה  5ב ;1-כרטיס  mini-PCIeבחצי אורך
 2יציאות  4 ;USB 3.0יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;DisplayPortכניסת מיקרופון; יציאת אוזניות; יציאה טורית; יציאת שמע סטריאו; חיבור מתח  ;ACיציאת RJ-45
אחד בגודל  8.9ס"מ )"(3.5
אחד של  13.3ס"מ )"(5.25
יציאת ) MPאופציונלית(9

 ,HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Disk Sanitizer ;HP Client Security; HP Drive Encryption; HP Device Access Managerמהדורה חיצונית; מנהל התקן HP PageLift; HP Manageability; HP ;HP ePrint
 ;Microsoft Defender ;Support Assistant; HP Wireless Hotspot; HP Recovery Disk Creator; HP Recovery Manager; HP Trust Circles Standard; Microsoft Security Essentialsתקליטורי  DVDו BD-של CyberLink
) CyberLink Power2Go ;Powerצריבה בטוחה(; ) CyberLink YouCam BE; Computraceמעקב אחר מצב המחשב(;  ;PDF Complete Corporate Edition ;Adobe® Flash® Player; Box; Skypeקנה את Office12,13,17,18,19
כלול כסטנדרט :חריץ למנעול אבטחה; השבתה של יציאת ) USBדרך  ;(BIOSהברגת בטחון של הכיסוי האחורי; אופציונלי :מנעול כבל HP Keyed Cable Lock20
ספק מתח חיצוני של  120וואט; יעילות של עד  PFC ,89%פעיל
 49.49 x 5.2 x 33.94ס"מ
)ללא מעמד(

משקל התחלתי של  5.07ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
דל בהלוגן

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT® Gold
אחריות מוגבלת למשך שנה הכוללת שנת שירות ביום העבודה הבא באתר הלקוח עבור חלקים ועבודה .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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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 :

מתאם HP Dual Output USB
Graphics Adapter

הגדל את שטח המסך ואת הפרודוקטיביות באמצעות התקנת שני צגים עם מתאם הגרפיקה  ,HP Dual Output USBהכולל יציאות DVI-I
ו DisplayPort-כדי לשלוט בתצוגות ברזולוציות גבוהות באמצעות חיבור  USB 3.0 Bאחד למחשב.

כונן HP Slim BDXL Blu-Ray

גבה את הנתונים שלך במהירות ובקלות וצור וערוך תוכן וידאו ב HD-באיכות מקצועית ,עם כונן HP Slim Blu-ray BDXL SATA Drive
והחבילה המשולבת  .CyberLink Media Suiteבאפשרותך ליהנות מיכולות קריאה וכתיבה עם תקליטורי  DVD ,CDו.Blu-ray-

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 מוצרC5U89AA :

מספר מוצרE0X94AA :

מספר מוצרQV063AA :

מספר מוצרQY449AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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הערות שוליים להעברת הודעות
 1נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 2רשום בדירוג  EPEAT® Goldבארה"ב .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.
 3לצורך שימוש בתוכנה  HP Support Assistantנדרשים  Windows 8 ,Windows 7או  Windows 8.1וגישה לאינטרנט.
 4מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
 5להפעלת  HP Client Securityנדרש  .Windows 7על פי התכנון ,תמיכה ב Windows® 8.1-צפויה להיות כלולה במוצרים החל מדצמבר .2013
 7לביצוע שחזור אוטומטי נדרשת מחיצת  HP Toolsעם .HP BIOS
 8התכונה  Automatic DriveLockתפעל במחשב נוסף מסוג  HP Businessכאשר סיסמאות ה BIOS-בשני המחשבים זהות .נדרשת הגדרה על-ידי המשתמש.
 Multi-Core 9מיועד 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 לתצורות החומרה והתוכנה שלך .המספור של  Intelאינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.
 10לצורך שימוש בתוכנה  HP Support Assistantנדרשים  Windows 8 ,Windows 7או  Windows 8.1וגישה לאינטרנט.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד.
ייתכן שיחולו לאורך זמן דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ודרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
 2במערכת זו מותקנת מראש תוכנת  Windows 7 Professionalומצורפים גם רישיון ומדיה לתוכנת  .Windows 10 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 וכן הלאה( לפני הסרת התקנה והתקנה של מערכות הפעלה כדי למנוע אובדן נתונים.
 3במערכת זו מותקנת מראש תוכנת  Windows 7 Professionalומצורף 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.
] 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 = GB ,מיליארד בתים;  = TBטריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 8.1משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 7כוננים אופטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפיינים הנרכשים כהרחבה נוספת .שכפול של חומר המוגן בזכויות יוצרים אסור בהחלט .המהירויות בפועל עשויות להשתנות .תאימות למדיית שכבה כפולה עשויה להשתנות מאוד בנגני  DVDביתיים ובכונני  DVD-ROMשונים .לתשומת לבך,
 DVD-RAMאינו יכול לקרוא או לכתוב למדיה של  2.6GBבעלת שכבה יחידה 5.2/בעלת שכבה כפולה בגרסה .1.0
 8כוננים אופטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפיינים הנרכשים כהרחבה נוספת .עם כונן  ,Blu-Ray XLעלולות להתעורר בעיות בתקליטורים ,בחיבור דיגיטלי ,בתאימות ובביצועים שאינן מהוות פגם במוצר .הפעלה ללא תקלות בכל המערכות אינה מובטחת .כדי שכותרות  Blu-rayמסוימות יוכלו
לפעול ,הן עלולות לדרוש נתיב  HDCPותצוגת  .HDCPלא ניתן להפעיל סרטי  HD-DVDעל כונן  BDXLזה.
 9זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.
] [10דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 11כרטיס גרפי  Intel HDמשולב משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצועי וידאו .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי וידאו אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 ePrint 12דורש 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/eprintcenterזמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים
להשתנות.
 13תוכנת  HP PageLiftדורשת  Windows 7או מהדורה מתקדמת יותר.
 14דל בהלוגן :ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 15המהירויות של רשת  Gigabit Ethernetעשויות להשתנות.
 16לשימוש ב -802.11נדרשת נקודת גישה אלחוטית וחיבור לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 17לצורך שימוש ביישום  HP Wireless Hotspotנדרש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים הנרכשת בנפרד .בזמן פעילות הנקודה האלחוטית החמה של  ,HPאפליקציות בהתקן ימשיכו לפעול וישתמשו בתוכנית הנתונים שבה משתמשת הנקודה האלחוטית החמה .שימוש בנקודה חמה אלחוטית עשוי
להיות כרוך בתשלום נוסף .בדוק את פרטי התוכנית עם ספק השירות .נדרש  Windows 8.1או  HP Connection Managerעבור .Windows 7
 18לצורך שימוש בתוכנה  HP Support Assistantנדרשת גישה לאינטרנט.
) CyberLink Power2Go 19צריבה בטוחה( מיועד לצריבת תוכן מקורי שיצרת ולשימושים חוקיים אחרים.
 20מנעול הכבל  HP Keyedהוא מאפיין אופציונלי או מאפיין הנרכש כהרחבה נוספת.

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

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