גיליון נתונים

מחשב נייד HP EliteBook 745 G2
בצע משימות על הצד הטוב ביותר
העיצוב הדק והקל עם תצוגת מגע
אופציונלית בחדות גבוהה מלאה הופך את
המחשב הנייד HP EliteBook 700 series
לפתרון אידיאלי עבור אנשי מקצוע העובדים
במשרדים או מחוצה להם .עבוד במיומנות
ובביטחון בעזרת הטכנולוגיה של  HPומעבדי
 AMD PRO APUמסדרת "."A
3

2

● [1]Windows 8.1
● גודל המסך 35.56 :ס"מ )" (14באלכסון

בקצות אצבעותיך.

● המחשב הנייד  HP EliteBook 745 G2מספק ביצועים המוכנים לעתיד במחיר יוצא מן הכלל .מצויד במעבד  AMD PRO APUמסדרת " 2"Aהכולל כעת
טכנולוגיית  HSAמהפכנית ,עיצוב קל-משקל ,וצג מגע אופציונלי בחדות גבוהה מלאה 3המאפשר לך לנווט בקלות ולבצע את העבודה.

מוכן לעבודה בשטח.

● אינך צריך לחשוש יותר מחבטות ומהתזות נוזלים קלות .המחשב הנייד  HP EliteBook 745 G2הדק וקל-המשקל עובר את מבחני התהליך Total Test
 Processשל  HPומתוכנן לעמוד בבדיקת 4.MIL-SPEC 810G

הגנה עם פתרון בעיות עצמי.

●  HP Sure Startמבטיח אתחול נאות הודות לזיהוי השחתת מידע BIOS ,שמתקן את עצמו ,ושחזור המאפשר הפעלה מחדש מהמקום שבו הפסקת
במקרה של עיכוב ,כשל או פגיעה בעדכון.

מאפיינים
●
●
●
●
●
●
●
●
●

מעבדי  AMD PRO APUמסדרת " 2"Aהמתקדמים ביותר עם טכנולוגיית  HSAמאפשרים לך ליהנות מחווית מחשוב עסקי אמיתי וכן מספקים עלות
בעלות כוללת יוצאת מן הכלל ,יכולת ניהול מיטבית ,ומאפייני אבטחה .במילים פשוטות ,מעבדי  AMD PRO APUמסדרת " 2"Aמאפשרים תמיכה קלה
וביצועים עוצמתיים.
הודות לכרטיס גרפי  AMD Radeon™ Graphicsבמחיר משתלם תוכל ליהנות מגרפיקה מרהיבה5.
כל מחשב נייד  HP EliteBook 745 G2פועל עם  6HP Client Management Solutionsותמיכת 7.DASH
עבוד במשך זמן רב יותר במחשב הנייד  HP EliteBook 745 G2הודות לסוללת  Long Lifeהדקה 3שתוכננה מתוך מחשבה על אנשי מקצוע.
 HP BIOSphereמגן על נתונים ומערכות קריטיים למשימה באמצעות פתרונות אבטחה הניתנים להתאמה אישית8.
האיכות הוויזואלית שמציע מסך המגע האופציונלי בחדות גבוהה מלאה 3מעשירה את האינטראקציה העסקית עם 1.Windows 8.1
עם תחנת העגינה  HP UltraSlimהאופציונלית תוכל להיות פרודוקטיבי לאורך כל היום3.
באפשרותך למטב את יכולות האחסון עם אפשרויות האחסון המתקדמות בעלות הביצועים הגבוהים של .HP
הישאר מחובר כדי לבצע את העבודה בשטח בעזרת  10,HP Wireless Hotspot 9,HP Connection Managerו) 11HP Mobile Connect-אירופה,
המזרח התיכון ואפריקה בלבד( ורשת  LTEאופציונלית מדור רביעי12.

גיליון נתונים

מחשב נייד HP EliteBook 745 G2
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 641
10 Home 64
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro)2-
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro)2-
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)15-
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)15-
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux

מעבדים זמינים3

מעבד  AMD Quad-Core Pro A10-7350Bעם כרטיס גרפי  ,2.1 GHz) Radeon R6 Graphicsמטמון של  ;(4 MBמעבד  AMD Quad-Core Pro A8-7150Bעם כרטיס גרפי ,2.0 GHz) Radeon R5 Graphics
מטמון של  ;(4 MBמעבד  AMD Dual-Core Pro A6-7050Bעם כרטיס גרפי  ,2.2 GHz) Radeon R4 Graphicsמטמון של (1 MB

1Windows

משפחת מעבדים3

AMD Dual-Core APU ;AMD Quad-Core APU

ערכת שבבים

AMD A76M FCH

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

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

אחסון פנימי

 GB 320עד 7,200) TB SATA 1
עד  7,200) 500 GB SATA SEDסל"ד(5
 128 GBעד 240 GB SATA SSD5
 180 GBעד 256 GB SATA SE SSD5

כרטיס גרפי זמין

משולבAMD Radeon R6; AMD Radeon R5; AMD Radeon R4 :

טכנולוגיות אלחוט

פס רחב נייד  ;HP hs3110 HSPA+מודול  (2x2) Broadcom 802.11 a/b/g/n/ac ;HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4Gו (2x2) Broadcom 802.11a/b/g/n ;Bluetooth® 4.0-וBluetooth®-
6,7,8Atheros 802.11b/g/n (1x1) WiFi ;4.0 Combo

חריצי הרחבה

קורא כרטיסי מדיה

תצוגה

שמע

תקשורת

יציאות ומחברים
התקן קלט

סל"ד(5

מסך  SVA eDPדק בחדות גבוהה בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ) ;(768 x 1,366מסך  HD+ SVA eDPדק בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ) ;(900 x 1,600מסך FHD
 UWA eDPדק בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ) ;(1,080 x 1,920מסך מגע  FHD UWA eDPדק בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון )9(1,080 x 1,920
שמע בחדות גבוהה עם  ;DTS Studio Soundמערך משולב של שני מיקרופונים ממוקם בצג;  2רמקולי סטריאו משולבים; יציאת שמע/אוזניות סטריאו; כניסת מיקרופון סטריאו

כרטיס  (10/100/1000) Realtek RTL8111EP Ethernet NICעם תמיכת DASH

 3יציאות  ;USB 3.0יציאת  USB 3.0לטעינה; יציאת  ;DisplayPortיציאת  ;VGAיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; חיבור מתח  ;ACיציאת  ;RJ-45מחבר עגינה; מחבר סוללה אחד )משני(
מקלדת בגודל מלא עמידה בפני נוזלים; מקלדת בעלת תאורה אחורית )אופציונלית(
לוח מגע עם אזור גלילה ,לחצן כיבוי/הפעלה עם מחוון  ,LEDגלילה דו-כיוונית ,שני לחצני בחירה

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט ) 720p HDבדגמים

ניהול אבטחה

 HP Client Securityעם  Credential Managerו) Password Manager-דגמים עם  Windowsבלבד(;  HP Device Access Managerעם ) Just in Time Authenticationדגמים עם  Windowsבלבד(; HP
) Drive Encryptionדגמים עם  Windowsבלבד(; ) HP File Sanitizerדגמים עם  Windowsבלבד(; ) Microsoft Security Essentialsדגמים עם  ;(Windows 7מודול ) Absolute Persistenceדגמים עם
 Windowsבלבד(; שבב אבטחה משובץ  ;TPM 1.2קורא כרטיסים חכמים משולב; קורא טביעות אצבע של ) HPאופציונלי(;

ממדים

 2.1 x 23.7 x 33.9ס"מ )ללא אפשרויות מגע(; ) 2.16 x 23.7 x 33.9עם אפשרויות מגע(

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים )חבילות  Care Packsאופציונליות זמינות ,לרכישה בנפרד( ,אחריות ל 3-שנים על סוללת ) HP Long Life Batteryזמינה רק עם אחריות מוגבלת על פלטפורמה ל 3-שנים(

תוכנות זמינות

מתח

משקל

נבחרים(9

קנה את  Office; HP BIOSphereעם ) HP Wireless Hotspot ;HP Client Management ;HP Sure Startדגמים עם  Windows 8.1בלבד(;  ;HP PageLiftמנהל התקן ;HP Support Assistant ;HP ePrint
מנהל הורדות ) HP Connection Manager ;HP 3D Driveguard ;HP SoftPaqדגמים עם  Windows 7בלבד(; ) HP Mobile Connectדגמים עם ) HP Recovery Manager ;(Windows 8.1דגמים עם
 Windows 7בלבד(10,11,12

מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת פולימר ליתיום-יון של  HPבעלת חיים ארוכים עם  3תאים ;24 WHr ,סוללת ליתיום יון פולימר רב-גונית של  HPבעלת חיים ארוכים עם  3תאים ;50 WHr ,סוללת ליתיום-יון דקה של  HPבעלת חיים
ארוכים עם  6תאים) 60 WHr ,משנית ,אופציונלית(
עד  9שעות ) 3תאים) (50 WHr ,דגמים עם כונן קשיח(; עד  4שעות ו -45דקות ) 3תאים) (24 WHr ,בדגמים עם  ;(SSDעד  10שעות ו -45דקות ) 3תאים) (50 WHr ,בדגמים עם  ;(SSDעד  22שעות ו -30דקות
) 3תאים + 50 WHr ,סוללה דקה בעלת  6תאים) 60 WHr ,בדגמים עם 14(SSD
משקל התחלתי של  1.61ק"ג )ללא אפשרויות מגע(; משקל התחלתי של  1.77ק"ג )עם אפשרויות מגע(
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
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מחשב נייד HP EliteBook 745 G2
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תחנת עגינה HP 2013
UltraSlim

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 :

תיק HP Slim Ultrabook
 Professionalעם פתח עליון

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

שרוול למחשב ,HP UltraBook
 14אינץ'

ארוז את מחשב ה Ultrabook™-וצא לדרך עם שרוול HP Ultrabookמסוגנן ,עמיד וקומפקטי שמתוכנן להגן על המחשב הנייד ולשמור על
הפרופיל המלוטש שלו.

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

מתאם  ACדק של  90וואט של HP

עבוד בפרודוקטיביות בעזרת המתאם הדק המשולב של  90וואט של  ,HPשבעזרתו ניתן להפעיל את המחשב הנייד העסקי או את מחשב
ה Ultrabook™-של .HP

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 מוצרF3W15AA :

מספר מוצרF7Z99AA :

מספר מוצרH2L63AA :

מספר מוצרH4D73AA :

מספר מוצרH6Y83AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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מחשב נייד HP EliteBook 745 G2
הערות שוליים להעברת הודעות
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
 2מערכת זו דורשת מערכת הפעלה של  64-bitהנרכשת בנפרד ומוצרי תוכנה של  64-bitהמפיקים את המרב מיכולות העיבוד של  64-bitשל טכנולוגיית  .AMDעיבוד מרובה ליבות הזמין עם טכנולוגיית  ,AMDמתוכנן לשיפור הביצועים של מערכת זו .בהתחשב במגוון הרחב של יישומי תוכנה הזמינים,
ביצועי מערכת ,לרבות מערכת הפעלה של  64-bitומעבד ליבה כפולה ,עשויים להשתנות .מספור הדגם של  AMDאינו מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון.
 3נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
] [4בדיקת  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.
] [5להפעלת טכנולוגיית  AMD Radeon™ Dual Graphicsדרושים מעבד  AMD APUמסדרת " "Aותצורת גרפיקה בדידה אופציונלית של ™ ,AMD Radeonוהיא זמינה במערכת ההפעלה  Windows 7ו .Windows 8-מערכת ההפעלה  Linux OSתומכת במיתוג ידני הדורש הפעלה מחדש של שרת X-Server
להפעלה ו/או להשבתה של מעבד הגרפיקה הבדידה לשימוש ביכולות הטמונות בטכנולוגיית  .Dual Graphicsרכיבי חומרה נוספים )לדוגמה ,להפעלה מלאה של מאפיינים מסוימים דרושים כונן  ,Blu-rayצג  HDאו  ,10-bitכוונן טלוויזיה HDTV ,בחיבור אלחוטי( ו/או תוכנות )לדוגמה ,יישומי מולטימדיה(.
לתצוגת וידאו בחדות גבוהה ) (HDנדרש מקור וידאו בחדות גבוהה.
 6נדרשת מערכת הפעלה .Windows
 7תוכנת צד שלישי נמכרת בנפרד.
 8מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
 HP Connection Manager 9זמין ב Windows 7-בלבד.
 10לצורך שימוש ביישום של נקודה חמה אלחוטית נדרש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים לרכישה בנפרד .בזמן פעילות היישום  ,HP Wireless Hotspotיישומי 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
 HP Mobile Connect 11דורש מודול פס רחב נייד  HSPAאו  CDMAבעל תאימות ורכישת שירות עם תשלום מראש .לקבלת מידע אודות תמיכה וזמינות של שירות במדינה/אזור שלך ,בקר באתר .hp.com/go/mobileconnect
] [12רשת  LTE WWANמדור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים ,בכל המדינות/אזורים ודורש הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים אחרים.

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.
] 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.
] [4יכולות זיכרון מרביות דורשות מערכות הפעלה  Windowsשל  .64-bitעם מערכות הפעלה  Windowsשל  ,32-bitייתכן שזיכרון של למעלה מ 3 GB-לא יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת.
 5תקליטורים בעלי שכבה כפולה יכולים לאחסן יותר נתונים מאשר תקליטורים בעלי שכבה יחידה .עם זאת ,ייתכן שתקליטורים בעלי שכבה כפולה שנצרבים בכונן זה לא יהיו תואמים לכונני  DVDונגני  DVDקיימים רבים המיועדים לשכבה יחידה .לתשומת לבך ,כונן זה אינו יכול לקרוא או לכתוב למדיה של
 2.6 GBבעלת שכבה יחידה 5.2 GB/בעלת שכבה כפולה  -בגרסה  .1.0אין להעתיק חומרים המוגנים בזכויות יוצרים.
] [6כל אפשרויות האלחוט נמכרות בנפרד או כמאפיינים אופציונליים.
 7עבור כל רשתות  802.11האלחוטיות ,נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 8שימוש ברשת  WWANמחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים אחרים .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים ובכל המדינות/אזורים.
] [9דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 10לצורך שימוש ביישום  HP Wireless Hotspotנדרש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים הנרכשת בנפרד .בזמן פעילות היישום  ,HP Wireless Hotspotיישומי 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
] ePrint [11דורש חיבור אינטרנט עבור מדפסת  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט .נדרשת הרשמה לחשבון  .HP ePrintCenterלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטים מלאים ,בקר בכתובת www.hp.com/eprint
] HP Mobile Connect [12זמין במדינות/אזורים נבחרים באירופה ,במזרח התיכון ובאפריקה ודורש מודול פס רחב נייד  HSPAאו  CDMAבעל תאימות ורכישת שירות עם תשלום מראש .לקבלת מידע אודות תמיכה וזמינות של שירות במדינה/אזור שלך ,בקר באתר .www.hp.com/go/mobileconnect
 4משך חיי הסוללה ב Windows 7-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות הטעונות ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת
 www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
 15במערכת 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.
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