גיליון נתונים

מחשב נייד HP Classmate

המחשב הנייד  HP Classmateהוא פתרון
מחשוב רב-עוצמה ,עמיד ,במחיר משתלם
וידידותי לסטודנט .הודות למאפיינים כגון
יכולות של וידאו ושמע עשירים ,הסטודנטים
מעורבים בתהליך הלימוד ומפתחים
מיומנויות המתאימות לחיים במאה ה-21
בזמן שהמחנכים מקבלים לידיהם את הכלים
הדרושים לניהול כיתת הלימוד.

 HPממליצה על .Windows
.Windows 8.1

● הפעל אותו בן רגע ,עבור בין יישומים במהירות ,ונהל קבצים ביתר קלות ,עם מערכת  Windows 8.1המהירה והדינמית.

פתרון מעולה .מחיר מעולה.
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● המחשב הנייד  HP Classmateמסייע לספק לסטודנטים את עוצמת המיחשוב הדרושה להם במחיר שבתי בתי ספר ברחבי העולם יכולים להרשות
לעצמם.

החבר לכיתה המתקדם יותר מאי פעם.

● סייע בשיפור תהליך הלימוד וחולל מהפכה בחוויות החינוך המוכרות עם השילוב הנכון בין ביצועים ,מאפיינים ,וחיי הסוללה עם מעבדי ® Intel
 Celeron ® Dual-Coreהחדשים2.

צא לטיול שטח מבלי לעזוב את כיתת הלימוד.

● הזמן אורחים ומומחים מכל רחבי העולם לכיתות הלימוד שלך באמצעות המאפיין המשולב שמאפשר ניהול שיחות ועידה בווידאו הכולל מצלמת
אינטרנט מתכווננת בחדות גבוהה 3,מיקרופון ורמקולים דיגיטליים4.

ראה הכל בבירור.

● כיום ,סטודנטים מנהלים אורח חיים נייד יותר מאי פעם .מחשב  HP Classmateמאפשר לסטודנטים לעבוד כמעט בכל סביבה הודות לצג  HDבגודל
 25.65ס"מ )" (10.1באלכסון עם ציפוי נגד בוהק.

הענק הגנה לסטודנטים.

● הגדר הרשאות ופרמטרים לצורך ביצוע חיפושים והורדות באופן בטוח להגנה על המחשב הנייד  HP Classmateמפני תוכנות זדוניות ואיומים אחרים.

ידית נוחה.

● ידית הנשיאה המשולבת מאפשרת לסטודנטים לשאת את מחשב ה HP Classmate-שלהם בקלות.
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מחשב נייד HP Classmate
טבלת מפרטים

 HPממליצה על .Windows

מערכת הפעלה זמינה

Windows 8.1 Pro 641

מעבדים זמינים2

מעבד  Intel® Celeron® N2806עם כרטיס גרפי  ,1.46 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,1 MBליבות(

משפחת מעבדים2

ערכת שבבים
זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

מעבד ®Intel® Celeron

מערך שבבים משולב במעבד

עד DDR3L SDRAM3 GB 1066/1333 MHz 4
רכיב SODIMM

אחסון פנימי

 GB 320עד 5,400) 500 GB SATA

כרטיס גרפי זמין

כרטיס Intel® HD Graphics7

טכנולוגיות אלחוט

 (1x1) 802.11b/g/nוBluetooth® 4.0-

חריצי הרחבה

כרטיס  SDשל  2ב-1

תצוגה
שמע

תקשורת

יציאות ומחברים
התקן קלט

סל"ד(4

צג  HDבגודל  25.65ס"מ )" (10.1באלכסון עם ציפוי נגד

בוהק7

רמקולים משולבים; מיקרופון דיגיטלי; שקע משולב לאוזניות/מיקרופון

(10/100) Realtek RTL8105E-VL

משולב5

יציאת  ;USB 3.0יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;HDMIיציאת  ;RJ-45יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; חיבור מתח DC6

מקלדת  QWERTYמשולבת עם מקשים חמים; מקלדת מלבנית רגילה )אופציונלית(
לוח מגע

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט  1.0 MPבחדות

ניהול אבטחה

חריץ למנעול בטיחות )יש לרכוש את המנעול בנפרד(; TPM 1.2

תוכנות זמינות
מתח

קנה את Office

גבוהה7,8

מתאם  ACשל  40וואט
סוללת פולימר עם  2תאים ) ;(25 WHrסוללת פולימר עם  3תאים )(37 WHr

ממדים

 1.06 x 7.68 x 10.62אינץ' )בחזית(;  2.68 x 21.3 x 27ס"מ )בחזית(

אחריות

אחריות מוגבלת לשנה אחת )שדרוגים זמינים ,לרכישה בנפרד( ,אחריות לשנה אחת על הסוללה הראשית

משקל

משקל התחלתי של  2.87ליברות; במשקל התחלתי של  1.3ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
תיק גב לHP Slim Ultrabook-

 HPממליצה על .Windows
תיק הגב ל—HP Slim Ultrabook-תיק נשיאה מסוגנן ,עמיד וקומפקטי זה תוכנן עבור מחשב ה Ultrabook™ -שלך .אריג בד שחור מודגש
בדוגמת משבצות אפורות משלב צורה ופונקציונליות כדי לסייע להגן על החומרה שלך ולספק לך מראה אופנתי.
1

מספר מוצרF3W16AA :

משכפל יציאות HP 3005pr USB
3.0 Port Replicator

כל מה שדרוש לך באופן יומיומי ,זמין עבורך באמצעות חיבור אחד פשוט .משכפל היציאות  HP 3005pr USB 3.0 Port Replicatorהוא
הפתרון המושלם שאינו תלוי-פלטפורמה להקצאה חמה של תחנות עבודה .התחבר לאינטרנט ,הפוך עד שישה מהתקני ה USB-לשימוש
יומיומי לזמינים באופן מיידי והגבר את הפרודוקטיביות שלך באמצעות חיבור לשתי תצוגות חיצוניות—הכל באמצעות כבל  USB 3.0אחד.

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

מספר מוצרH4D73AA :

עכבר אופטי HP USB Optical
Travel Mouse

התקני הקלט/פלט של  HPמספקים פונקציונליות נוספת של מחשב שולחני עבור מחשבים ניידים עסקיים של  .HPעכבר HP Optical USB
 Travel Mouseמספק את הנוחות והאלגנטיות של עכבר אופטי בגודל מיניאטורי  -פתרון אידיאלי לדרכים.

שירות החלפה מתקדם למשך 3
שנים עם הגנה מפני נזק
מתאונה

 HPמספקת החלפה מהירה של יחידת החומרה הפגומה יום אחד לאחר התקלה ,אם לא ניתן לפתור את הבעיה מרחוק ,או אם נגרם נזק מקרי,
למשך  3שנים
מספר מוצרU0VL4E :

מספר מוצרH1L08AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרH2L63AA :

מספר מוצרRH304AA :
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 HPממליצה על .Windows

הערות שוליים להעברת הודעות
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 8.1ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windows 8.1במלואה .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
] Multi-Core [2מיועד 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.
] [3דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה.
 4שירות אינטרנט נדרש ואינו כלול.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 8.1ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windows 8.1במלואה .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת .http://www.microsoft.coms
] Multi-Core [2מיועד 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.
] [3יכולות זיכרון מרביות דורשות מערכות הפעלה  Windows 64-bitאו  .Linuxעם מערכות הפעלה  ,Windows 32-bitייתכן שזיכרון של למעלה מ 3 GB-לא יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת.
 4עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 36 GBעבור  (Windows 8.1משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [5נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [6כבל  HDMIנמכר בנפרד
] [7דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
] [8נדרשת 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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