גיליון נתונים

מחשב  HP EliteOne 800 G1 All-in-Oneבגודל 21.5
אינץ' ,ללא יכולות מגע
ביצועים מרשימים המתאימים לכל חלל

העיצוב המלוטש של HP EliteOne 800 G1
 AiOמעורר השראה עם מסך חסכוני במקום
בגודל  21.5אינץ' באלכסון .השלם
פרוייקטים קריטיים למשימה באמצעות
מחשב  All-in-Oneשניתן לסמוך עליו
ושבנוי להתמודד עם הדרישות של כמעט כל
סביבה עסקית .עבוד במלוא המרץ במהלך
היום עם מחשב מאובטח ברמה ארגונית,
אמין ומסוגנן כאחד.

● Windows 8.1

● מסך בגודל  21.5אינץ' באלכסון

הפוך את אזור הקבלה שלך לחדר תצוגה ונצל את השטח של החדר האחורי בצורה הטובה ביותר .מחשב  All-in-Oneזה ,הכולל משטח זכוכית
דק מקצה-לקצה ,חוסך במקום ונועד להרשים כמעט בכל מקום שבו הוא מוצב.
● צור מקום נוסף עם מעמדים רב-תכליתיים אופציונליים או התקן תליה חסכוני במקום מסוג 1.VESA
● שיחות ועידה מרובות משתתפים בווידאו בחדות גבוהה מוסיפות ל Lync Meetings-חיוניות ומבע עשיר2.
● הצג את עבודתך באופן שבו היא נועדה לצפייה.

הנע העסק שלך קדימה ,ובצע משימות מרובות ,במהירות האור .הודות לאפשרויות של כונני  Solid-Stateו ,Solid-State Hybrid-תוכל
לפתוח קבצים חדשים במהירות ולעבור בין יישומים בזמן המתנה קצר יותר12.
● עבוד במלוא המרץ במהלך היום והפגן מהירות וביצועים גבוהים .קבל את טכנולוגיית העיבוד המתקדמת ביותר באמצעות מבחר מעבדי ™Intel® Core
מדור רביעי3.
● טכנולוגיית  ,4(SRT) Intel® Smart Responseפתרון מטמון דיסק ,מספקת ביצועים הדומים לאלו של כונני  ,Solid State Driveתוך שמירה על
קיבולת אחסון הנתונים של כונני דיסק קשיחים גדולים שקיימים כיום.
● עזור להגביר את הפרודוקטיביות בעד  5 35%עם תמיכה בעד שתי תצוגות חיצוניות6.
●  HP ePrintהופכת את ההדפסה האלחוטית לפשוטה7.
●  HP PageLiftמשפר באופן אוטומטי מסמכים ותמונות שצולמו8.
נהל את ענייניך באופן מאובטח ופשוט .יעילות ה IT-מגיעה לשיא יכולתה כאשר היא נתמכת על-ידי מגוון מלא של מאפייני הניהול של HP
 10Client Securityו.10Intel vPro-
● שמור על הנתונים מוגנים ובטוחים עם תצורות  RAIDכפולות אופציונליות לאחסון11.
● הגן על הנתונים ,ההתקנים והזהויות שלך באמצעות 9.HP Client Security
● השחזור האוטומטי של  HP BIOS Protectionמשחזר עותק של ה BIOS-ממחיצה בכונן הקשיח אם מתרחש משבר13.
● פנה לנציג בכל עת בעזרת  14,HP Elite Premium Supportללא עלות נוספת.

שמור על ההתקנים שברשותך מחוברים ופועלים באופן תקין ,HP Wireless Hotspot .יציאת  USBלטעינה מהירה ,או מאפיין אופציונלי של
תקשורת שדה קרוב יסייעו לך להישאר מחובר[16,15].
● שתף בקלות את חיבור האינטרנט עם התקנים או עמיתים כדי להגביר את הפרודוקטיביות במהירות15.
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מחשב  HP EliteOne 800 G1 All-in-Oneבגודל 21.5
אינץ' ,ללא יכולות מגע טבלת מפרטים

גורם צורה

All-in-one

מערכת הפעלה זמינה

מעבדים זמינים

4

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

Windows 10 Pro 641
1Windows 10 Home 64
Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro)2-
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
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS 2.0

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™ i3-4360עם כרטיס גרפי Intel HD
 ,3.7 GHz) 4600מטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4350עם כרטיס גרפי  ,3.6 GHz) Intel HD 4600מטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4340עם כרטיס גרפי ,3.6 GHz) Intel HD 4600
מטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4330עם כרטיס גרפי  ,3.5 GHz) Intel HD 4600מטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4150עם כרטיס גרפי  ,3.5 GHz) Intel HD 4400מטמון של 2 ,3 MB
ליבות(; 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 HDמטמון 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(
Intel® Q87
עד 16 GB5
שני רכיבי SODIMM

אחסון פנימי

 320 GBעד  7,200) 2 TB SATAסל"ד(6

אחסון אופטי

כונן  DVD-ROMדק עם מגש טעינה; צורב  SuperMulti DVDדק עם מגש טעינה; צורב  SATA BDXL Blu-rayדק עם מגש טעינה7,8

תצוגה

 120 GBעד 160 GB SATA SSD6
 128 GBעד 256 GB SATA SE SSD6
עד 500 GB SATA SED6
 500 GBעד TB SATA SSHD6 1

צג מסך רחב  IPS LCDבגודל  54.61ס"מ )" (21.5באלכסון ,ללא אפשרויות מגע ,עם תאורה אחורית וציפוי נגד בוהק )(1,080 x 1,920

כרטיס גרפי זמין

כרטיס גרפי  ;Intel HD 4600כרטיס גרפי  ;Intel HD 4400כרטיס גרפי Intel HD12,13
)כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד(

תקשורת

חיבור רשת  Intel I217LM GbEמשולב; כרטיס אלחוטי ) Intel 802.11a/b/g/n 6205 PCIe Miniאופציונלי(; כרטיס אלחוטי ) Intel 802.11a/b/g/n 7260 PCIe Miniאופציונלי(; כרטיס HP 802.11a/b/g/n PCIe Minicard
אלחוטי עם  Bluetoothמשולב; כרטיס  Intel 802.11a/b/g/n 7260 Miniאלחוטי עם ® Bluetoothמשולב )אופציונלי(; מודול של  HPעם בקר  NXP NFCעם רכיב אבטחה משובץ) PN65O ,אופציונלי(9,10,11

שמע

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

טכנולוגיית ניהול שמע  PCM) Realtek ALC3228 ,DTS Studio Soundשל  16ו ,(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(

יציאת  ;mini PCIeיציאת  ;mSATAקורא כרטיסי מדיה ) mini PCIeאופציונלי(9

 3יציאות  ;USB 3.0יציאת ) USB 3.0לטעינה(;  2יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;PS/2כניסת מיקרופון; שקע לשמע אוזניות; יציאה טורית )אופציונלית(; יציאת שמע; מחבר מתח; יציאת  ;RJ-45יציאת DisplayPort
יציאה אחת של " 3.25או שתי יציאות של "2.5
אחד5.25"-
) 2 MPבדגמים נבחרים(9

חיפוש ) Box; Computrace ;Bingמעקב אחר מצב המחשב(; תקליטורי  DVDו BD-של ) CyberLink Power2Go ;CyberLink Powerצריבה בטוחה(; Device Access Manager; Drive Encryption; File Sanitizer; Foxit
 ,HP Client Security; HP Disk Sanitizer ;PhantomPDF Expressמהדורה חיצונית; מנהל התקן HP Wireless ;HP Support Assistant ;HP Recovery Disk Creator; HP Recovery Manager ;HP PageLift ;HP ePrint
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23HP Secure Erase ;Microsoft Defender; Microsoft Security Essentials ;Hotspot

אישור  ;(Infineon TPM SLB9656TT1.2- 4.32 FW) Common Criteriaמנעול כבל ) HP Keyedאופציונלי(; מערכת לזיהוי חדירות; לוח גישה ננעל; מכסה אבטחה ננעל עבור קלט/פלט; בורג אבטחה; תמיכה במסך 3M Privacy
)אפשרות של צד שלישי(; תמיכה בלוחית ) Nobel Lockingאפשרות של צד שלישי(; השבתה של יציאת ) USBדרך  ;(BIOSניתן לתלייה על קיר/זרוע/עגלה באמצעות מסגרת 24,25VESA
טכנולוגיית ™) Intel® vProבדגמים נבחרים(; ) Intel Standard Manageabilityבדגמים נבחרים(
 180וואט ,יעילות של עד  PFC ,93%פעיל
 36.74 x 6.5 x 52.19ס"מ
)ללא מעמד(

 6.63ק"ג
)נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(
דל בהלוגן

תצורות זמינות מאושרות על-ידי ®ENERGY STAR
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 EliteOne 800 G1 All-in-Oneבגודל
 21.5אינץ' ,ללא יכולות מגע
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 Intel Pro 1500 180GB
SATA SED Opal1 Solid State

האץ את מהירות האחסון של העסק עם ביצועים חזקים ,אבטחה משופרת ,ויכולות ניהול מרחוק של כונן Intel Pro 1500 180 GB SATA
1.SED Opal 1 Solid State Drive

כונן HP Slim 8X SATA
SuperMulti Black Drive

כעת באפשרותך לאחסן נתונים של עד  8.5 GBאו להקליט עד  4שעות של וידאו באיכות  DVDעל מדיית  DVD±Rדו-שכבתית עם כונן HP
.Slim SuperMulti DVD Writer Drive

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  4שנים ביום העבודה
הבא באתר הלקוח

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  4שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק
מספר מוצרU7897E :

מספר מוצרC5U89AA :

מספר מוצרG4M04AA :

מספר מוצרQS209AA :

מספר מוצרQY449AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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מחשב  HP EliteOne 800 G1 All-in-Oneבגודל
 21.5אינץ' ,ללא יכולות מגע
הערות שוליים להעברת הודעות
1רכיבי חומרה לתלייה על קיר ומעמדים אופציונליים נמכרים בנפרד.
] [2נדרשת גישה לאינטרנט.
] Multi-Core [3מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .נדרשת מערכת מחשוב  .64-bitהביצועים משתנים בהתאם להגדרות התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה שברשותך .המספור של  Intelאינו כלי למדידת
ביצועים ברמה גבוהה יותר.
 4דורש מעבד  Intel® Coreתואם ,מערך שבבים מופעל ,תוכנת  ,Intel® Rapid Storage Technologyכונן דיסק קשיח שאינן מסוג  SEDומודול מטמון  Flashמסוג  mSATA SSDאופציונלי .טכנולוגיית  Intel® Smart Responseזמינה במערכות  HPנבחרות בלבד ,שהושקו ב .-2013התוצאות עשויות
להשתנות בהתאם לתצורת המערכת.
 6 ,Koala LLC Ergonomics Consulting ,""Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays 5בנובמבר.2012 ,
 6תמיכה 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.
 7נדרש חיבור אינטרנט למדפסת  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט ורישום לחשבון  .HP ePrintראה .www.hpcom/eprint
 8נדרשים  Windows 8או .Windows 8.1
 9נדרש .Windows
 10לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיית  Intel® Active Managementו ,Intel Virtualization-דרושה תוכנת צד שלישי נוספת .זמינותם של יישומי "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית  Intel vProתלויה בספקי תוכנה של צד שלישי .נדרש .Windows

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 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 .אביזרים אופציונליים נמכרים בנפרד.
] 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 1 = GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 16GBעבור  (Windows 7ועד ) 30GBעבור  (Windows 8משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
 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.
 10המהירויות של רשת  Gigabit ethernetעשויות להשתנות.
 11לשימוש ב -802.11נדרשת נקודת גישה אלחוטית וחיבור לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [12דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 13כרטיס גרפי  Intel HDמשולב משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצועי וידאו .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי וידאו אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 14מודול  BIOS Absolute Persistenceנשלח במצב מושבת ,ויופעל על-ידי הלקוח בעת רכישה והפעלה של מנוי .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
 15תוכנת  Drive Encryptionדורשת  .Windowsהנתונים מוגנים לפני הכניסה לתוכנת  .Drive Encryptionכיבוי המחשב או מעבר למצב שינה גורמים ליציאה מתוכנת  Drive Encryptionומונעים גישה לנתונים.
 16תוכנת  HP Support Assistantדורשת  Windows 7או מהדורה מתקדמת יותר ,וגישה לאינטרנט.
 HP Disk Sanitizer 17זמין באמצעות הורדה .עבור תרחישי שימוש המתוארים בנספח  .D.O.D 5220.22-Mאין תמיכה בכונני ) Solid Stateכונני  .(SSDנדרשת הגדרה ראשונית .היסטוריית אינטרנט נמחקת בדפדפני  Internet Explorerו Firefox-בלבד ויש להפעילה על-ידי המשתמש .ב,Windows 8.1-
המשתמש חייב לכבות את מצב ההגנה המתקדמת ב IE11-עבור המאפיין המשותף של הסגירה בדפדפן.
 HP File Sanitizer 18זמין באמצעות הורדה .עבור תרחישי שימוש המתוארים בנספח  .D.O.D 5220.22-Mאין תמיכה בכונני ) Solid Stateכונני  .(SSDנדרשת הגדרה ראשונית .היסטוריית אינטרנט נמחקת בדפדפני  Internet Explorerו Firefox-בלבד ויש להפעילה על-ידי המשתמש .ב,Windows 8.1-
המשתמש חייב לכבות את מצב ההגנה המתקדמת ב IE11-עבור המאפיין המשותף של הסגירה בדפדפן.
 ePrint 19דורש 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/eprint
 20תוכנת  HP PageLiftדורשת  Windows 7או מהדורה מתקדמת יותר.
 21לצורך שימוש ביישום  HP Wireless Hotspotנדרש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים הנרכשת 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 8.1או  HP Connection Managerעבור .Windows 7
 22לצורך שימוש בתוכנה  HP Support Assistantנדרשת גישה לאינטרנט.
) CyberLink Power2Go 23צריבה בטוחה( מיועד לצריבת תוכן מקורי שיצרת ולשימושים חוקיים אחרים.
 24מנעול הכבל  HP Keyedהוא מאפיין אופציונלי או מאפיין הנרכש כהרחבה נוספת.
 25רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד.
 26ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

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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