גיליון נתונים

HP Pro x2 612 G1
עוצמה של מחשב נייד ,נוחות נשלפת.
באפשרותך ליהנות מעיצוב מלוטש של
מחשב ה HP Pro x2 612 G1-עם פתרונות
 2ב ,-1שניתן להמירו למחשב לוח לצורך
מהירות מרבית בעבודה בדרכים .זמין עם
מעבדי ® Intelאופציונליים לביצועים
מיטביים .נתק את מקלדת Power
האופציונלית של [3]HP Pro x2 612 G1
כדי לעבוד על מחשב לוח מוכן לעסקים
המצויד במאפייני אבטחה שיסייעו להגן על
ההתקן ועל העסק שלך.
2

● [1]Windows 8.1
● גודל המסך 31.75 :ס"מ )" (12.5באלכסון

עיצוב שנועד לעסקים.

● הצג לראווה את העיצוב המלוטש של המחשב הניתן להסרה  HP Pro x2 612 G1 2-in-1עם מסך  HDאו  FHDגדול של  31.75ס"מ )"(12.5
באלכסון 3ליצירת תוכן .מחשב הלוח כולל יציאת  USB 3.0להעברת נתונים ,עט אופציונלי של  HP Pro x2 612 G1 Wacom11בעל ביצועים גבוהים.

אפשרויות רכישה מרובות.

● קנה עוד היום את המחשב הנייד הניתן להסרה עם כל המאפיינים או הרכב אותו בהדרגה ,חלק אחר חלק ,לאורך זמן .מחשב  HP Pro x2 612 G1פועל
עם מקלדות אופציונליות 3שמספקות פתרונות למחשב נייד חלופי עם כל המאפיינים או עונות על צורכי השימוש במהלך נסיעות .ניתן לרכוש את
מחשב הלוח  HP Pro x2 612 G1או מחשב ניתן להסרה  2ב -1עם אפשרות למקלדת  Powerולמקלדת המותאמת לנסיעות.

אבטחה לעסקים.

● החלף את המחשב הנייד הרגיל ב .HP Pro x2 612 G1-פתרונות  2ב -1מאפשרים לך לבצע משימות על הצד הטוב ביותר עם מעבדי ™Intel® Core
 i3/i5אופציונליים מדור רביעי 2,כונני  Solid Stateמהירים ,וחיי סוללה ארוכים יותר בהתאמה למקלדת  HP Pro x2 612 G1 Powerהאופציונלית3.

אבטחה לעסקים.

● עזור להגן על ה HP Pro x2 612 G1-שלך ועל הנתונים השמורים בו בעזרת מאפייני אבטחה של HP Client ,HP BIOSphere ,HP. HP Sure Start
 5Securityוקורא טביעות אצבע אופציונלי 3במחשב הלוח ששומר על ההתקן שלך מוגן.

מאפיינים
●
●
●
●
●
●
●
●

באפשרותך ליהנות מאינטראקציה חלקה ומדויקת עם דגמים נבחרים באמצעות העט האופציונלי של  11HP Pro x2 612 G1 Wacomעם רגישות
ללחץ המובילה לביצועים גבוהים ועם טכנולוגיית  Palm Rejectionחכמה.
מתפקד כמחשב נייד עם כל המאפיינים על-ידי שימוש בשתי יציאות  ,USB 3.0יציאת  ,DisplayPortיציאת  VGAו RJ45-במקלדת HP Pro x2 612
 3.G1 Powerכמו כן ,מקלדת  Powerתומכת בעגינה ארגונית עם מחבר צדדי עבור תחנת עגינה  HP UltraSlimאופציונלית3.
המקלדת לנסיעות  [6]HP Pro x2 612 G1מסייעת לך לנסוע ללא משקל כבד ולהישאר פרודוקטיבי בדרכים.
באפשרותך לעבוד כמעט בכל מקום בעולם עם חיבורים אלחוטיים מהירים ,אמינים ובטוחים ,באמצעות קישוריות רשת אופציונלית של ®Qualcomm
™ Gobiמדור רביעי 10ולהימנע מהוצאות נוספות על השימוש בנקודות חמות של  WiFiבתשלום כשאתה בדרכים עם תוכניות נתונים המתאימות
לצורכי הארגון שלך.
באפשרותך ליהנות משילוב קל במערכות הקיימות עם פתרונות לניהול מחשבי לקוח של  ,8HPטכנולוגיות אופציונליות  7,LANDeskוIntel®-
[8,3].vPro
הגן על הנתונים הקריטיים שלך בעזרת שבב  ,TPMקורא כרטיסים חכמים וקורא טביעות אצבע אופציונלי3.
 HP BIOSphereמסייע להגן על נתונים ומערכות קריטיים למשימה באמצעות פתרונות אבטחה הניתנים להתאמה אישית4.
הגן על הנתונים ,ההתקנים והזהויות שלך באמצעות 5.HP Client Security

גיליון נתונים

HP Pro x2 612 G1
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 641
10 Home 64
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro)2-
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)3-
FreeDos 2.0

מעבדים זמינים4

מעבד  Intel® Core™ i5-4302Yעם כרטיס גרפי  ,1.6 GHz) Intel HD 4200עד  2.3 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-4202Yעם כרטיס גרפי Intel
 ,1.6 GHz) HD 4200מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4012Yעם כרטיס גרפי  ,1.5 GHz) Intel HD 4200מטמון של  2 ,3 MBליבות(

1Windows

משפחת מעבדים4

מעבד ™ ;i5Intel® Coreמעבד Intel® Core™ i3

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

אחסון פנימי

 64 GBעד 256 GB M.2 SSD6
עד  256 GBכונן M.2 SE SSD6

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי משולב במעבד

טכנולוגיות אלחוט

 Intel Dual Band Wireless-AC 7260AN 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב;  Intel Dual Band Wireless-N 7260AN 802.11a/b/g/n (2x2) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב;
 (1x1) Broadcom 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב; פס רחב נייד  ;HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4Gפס רחב נייד 7,8HP hs3110 HSPA+

חריצי הרחבה

כרטיס ) microSDמחשב לוח(; כרטיס ) micro SIMמחשב לוח(; כרטיס ) SDמקלדת  ;(Powerקורא כרטיסים חכמים
)תומך ב(SDXC ,SDHC ,SD-

זיכרון מרבי

תצוגה

שמע

תקשורת

יציאות ומחברים
התקן קלט

עד זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMשל 8 GB5
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :זיכרון על-גבי הלוח )מודול  4 GBאו (8 GB

מסך מגע  HD UWVA eDP 1.2עם תאורת  LEDאחורית בגודל  31.75ס"מ )" (12.5באלכסון ) ;(1,366 x 768מסך מגע  FHD UWVA eDP 1.3עם תאורת  LEDאחורית בגודל  31.75ס"מ )" (12.5באלכסון
)1,920 x 1,080);9

שמע בחדות גבוהה עם שמע  ;DTS Sound+שני רמקולים )בחזית(; מערך מיקרופונים כפול עם ביטול הד ,שיכוך רעשים; יציאת אוזניות וכניסת מיקרופון )משולב(

חיבור (10/100/1000) Intel NIC

יציאת ) USB 3.0מחשב לוח(; מחבר עגינה לבסיס )מחשב לוח(; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת )מחשב לוח(; יציאת  ACשל  4.5מ"מ עם פינים מרובים )מחשב לוח(; יציאת ) DisplayPort 1.2מקלדת
 ;(Powerיציאת  USB 3.0לטעינה )מקלדת  ;(Powerמחבר עגינה למחשב לוח )מקלדת  ;(Powerמחבר עגינה צידי )בסיס(; יציאה משולבת לאוזניות/מיקרופון )מקלדת  ;(Powerיציאת  ACשל  4.5מ"מ עם פינים
מרובים )מקלדת  ;(Powerיציאת ) RJ-45מקלדת  ;(Powerיציאת ) VGAמקלדת ;(Power
מקלדת  Powerהכוללת מקלדת בגודל מלא ,עמידה בפני התזת נוזלים עם מאפיין ניקוז; מקלדת מוארת מאחור בגודל מלא ,עמידה בפני נוזלים )אופציונלית(18
מקלדת  Powerהכוללת לוח מגע בגודל מלא עם לחצן הפעלה/כיבוי ,גלילה דו-כיוונית ,תמיכה בהקשות ובמחוות ,גלילה בשתי אצבעות ,שינוי גודל תצוגה בשתי אצבעות

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט  2 MP FHDקדמית ברזולוציה של  ;1,080pמצלמת אינטרנט  5 MP FHDאחורית ברזולוציה של

ניהול אבטחה

שבב  ,Infineon) TPM 1.2/2.0מולחם(; קורא טביעות אצבע של ) HPאופציונלי(; קורא כרטיסים חכמים משולב )פעיל(; אימות טרום-אתחול )סיסמה ,כרטיס חכם(; HP File Sanitizer; HP ;HP Client Security
 ;Drive Encryptionמודול  Absolute Persistence; HP Device Access Managerעם אימות Microsoft Security Defender13,14,15,16 ;Just in Time; HP SpareKey

תוכנות זמינות

מנהל התקן  ;HP ePrintיכולת ניהול של ) HPדרושה הפעלה(; PageLift; HP Support Assistant

10,11,12,24HP

91,080p

)צביטה(18,19

מתח

מתאם  RC ACחכם  45וואט
סוללת ליתיום-יון פולימר  Long Lifeבעלת  4תאים) 29.3 WHr ,מחשב לוח(; סוללת ליתיום-יון פולימר  Long Lifeבעלת  2תאים) 25 WHr ,מקלדת (Power

ממדים

 2.33 x 23.95 x 31.7ס"מ )כיסוי דמוי צדפה(;  1.28 x 20.95 x 30.7ס"מ )מחשב לוח(

20,21,22,23

משקל

סביבתי

אחריות

משקל התחלתי של  0.91ק"ג )מחשב לוח(; משקל התחלתי של  1.86ק"ג )מחשב לוח עם מקלדת (Power
)התצורה במשקל הנמוך ביותר .המשקל משתנה בהתאם לתצורה .ראה (.QuickSpecs

דל

בהלוגן17

אחריות מוגבלת למשך שנה )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות ,לרכישה בנפרד( ,אחריות מוגבלת למשך שנה על סוללת המקלדת העיקרית ומקלדת .Power
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HP Pro x2 612 G1
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 :

כונן HP External USB DVDRW
Drive

חבר כונן  RW/DVDחיצוני בחיבור  USBשל HPלכל יציאת  USBזמינה במחשב 1לקבלת גישה מיידית לכתיבה/קריאה למדיה האופטית.

מספר מוצרF2B56AA :

תיק נשיאה HP Slim Ultrabook
Professional Messenger

תיק הנשיאה ל—HP Slim Ultrabook-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.

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®-

מתאם  ACדק של  65וואט של HP

עבוד בפרודוקטיביות בעזרת המתאם הדק המשולב של  65וואט 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 מוצרU4391E :

מספר מוצרF3W14AA :

מספר מוצרH6E52AA :

מספר מוצרH6Y82AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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HP Pro x2 612 G1
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
] Multi-Core [2מיועד 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.
 3נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 4מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
 5נדרש .Windows
] [7תוכנת  LANDeskנמכרת בנפרד .יש לחבר את ההתקנים המנוהלים לשרת הניהול .נדרש שירות תחזוקה פעיל של  .LANdeskפונקציית המחיקה מבצעת "איפוס" של  Windows 8ומחייבת שימוש במערכת הפעלה  .Windows 8פונקציית הנעילה מבצעת "נעילת המחשב" של .Windows
 8לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיות  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
 9נדרשת מערכת הפעלה .Microsoft Windows
 10מודולי ® Qualcomm® Gobiמובנים זמינים במוצרי  HPנבחרים ומחייבים הסכם שירות לנתונים אלחוטיים ,תמיכת רשת ,ואינם זמינים בכל המדינות/אזורים .פנה לספק שירות כדי לקבוע אם השירות זמין ונתמך במדינה/אזור שלך .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל המדינות/אזורים .מהירויות
החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים אחרים.
 11העט  HP Pro x2 612 Wacomזמין כאפשרות ניתנת להגדרה הזמינה בדגמים שמוזמנים עם מסך של אביזר דיגיטציה .דגמים ללא אביזר דיגיטציה מובנה או שאינם תואמים לעט .HP Pro x2 612 Wacom

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.
 3ייתכן שלא כל המאפיינים של  Windowsיהיו זמינים בעת עדכון/שדרוג ל Windows 8.1 Pro Update-ממחשבים עם  .Windows 7ייתכן שהמערכת שלך תדרוש חומרה ,מנהלי התקן ,רכיבי תוכנה וקושחה נוספים ו/או עדכון  .BIOSלקבלת פרטים מלאים בנושא עדכונים ,בקר בכתובת
.www.windows.com/everywher
] Multi-Core [4מיועד 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.
] [5יכולות 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.
] [6עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 8שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 7מאפיין האלחוט זמין כהרחבה נוספת אופציונלית והשימוש בו מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 8פס רחב נייד הוא מאפיין אופציונלי ומצריך הגדרת תצורה של היצרן .השימוש מחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזורך .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
] ePrint [10דורש 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 Support Assistant [11נדרשת גישה לאינטרנט
] [12שימוש ב HP PageLift-מחייב התקנה של .Windows 8
 13שימוש בתוכנת  Client Securityמחייב התקנה של .Windows
 File Sanitizer 14משמש עבור תרחישי שימוש המתוארים בנספח  .DOD 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.
 15תוכנת  Drive Encryptionדורשת  .Windowsהנתונים מוגנים לפני הכניסה לתוכנת  .Drive Encryptionכיבוי המחשב או מעבר למצב שינה גורמים ליציאה מתוכנת  Drive Encryptionומונעים גישה לנתונים.
 16מודול  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 בשירות מחיקת נתונים ,מבטל את התשלום על שירות  .Recovery Guaranteeכדי להשתמש בשירות מחיקת הנתונים ,על הלקוחות לחתום
תחילה על הסכם אימות מראש וליצור  PINאו לרכוש מפתח זיהוי  RSA SecurIDאחד או יותר של תוכנת .Absolute
 24מאפיין  Intel® WiDiמשולב זמין בתצורות נבחרות בלבד ודורש מקרן ,טלוויזיה או צג מחשב הנרכשים בנפרד ,עם מקלט  WiDiמשולב או חיצוני .מקלטי  WiDiחיצוניים מתחברים למקרן ,לטלוויזיה או לצג המחשב באמצעות כבל  HDMIסטנדרטי ,שגם הוא נרכש בנפרד.
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