גיליון נתונים

מחשב נייד HP ProBook 470 G2
פרודוקטיביות של מסך גדול ,אמינות מוכחת
מחשב הHP ProBook 470 G2-
האטרקטיבי ,עם מסך ה FHD-האופציונלי
בגודל  43.9ס"מ )" (17.3באלכסון,
והטכנולוגיות המתקדמות ביותר ,מספק
ביצועים רבי-עוצמה במשרד ובדרכים.
האמינות המובטחת ומאפייני האבטחה
המקיפים של  HPמגנים על הנתונים ועל
ההשקעה שלך.
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● [9]Windows 8.1
● גודל המסך 43.9 :ס"מ )" (17.3באלכסון

עיבוד רב-עוצמה.

● תוכל לבצע פרוייקטים בקלות הודות למעבדי  Intel® Core™ i3/i5/i7מדור חמישי 2וכרטיס גרפי ™ AMD Radeonבדיד אופציונלי 1עם תמיכה
בטכנולוגיית  3Switchable Graphicsבמסך  HD+או  1FHDהמרהיב בגודל  43.9ס"מ )" (17.3באלכסון של מחשב ה.HP ProBook 470 G2-

מתוכנן לאמינות.

● הודות למכסה מסך ה LCD-עם שכבת צבע רך למגע ומשטח המקלדת מאלומיניום מוברש מציגים את העיצוב המרשים של מחשב הHP ProBook-
 470 G2האמין בגודל  43.9ס"מ )" (17.3באלכסון ,שעבר את הבדיקות של  HP Total Test Processשנמשכו  115,000שעות.

הגן על נתונים ועל התקנים.

● סייע באבטחת נתונים רגישים עם מאפייני אבטחה מקיפים כגון  4,HP Client Securityו 5,HP BIOSphere-כמו גם שבב ה TPM 1.2-המשובץ.

מאפיינים
●
●
●
●
●
●
●
●
●

הגן על הנתונים ,ההתקנים והזהויות שלך באמצעות .HP Client Security
 HP BIOSphereמשפר את האבטחה ושומר היטב על נתונים ועל מערכות קריטיים למשימה באמצעות אימות הניתן להתאמה אישית וסיסמאות ברמת
ה6.BIOS-
שבב ה TPM 1.2-מגן על הנתונים החיוניים שלך בעזרת מפתחות הצפנה המבוססים על חומרה.
קבל שקט נפשי עם מחשב  ProBookשעבר בדיקות שנמשכו  115,000שעות כדי להבטיח אמינות בסביבות העבודה התובעניות ביותר.
הגן על רכיבי אלקטרוניקה רגישים ועל מרכיבים חשובים מפני התזות קלות באמצעות שכבה דקה של סרט ניילון על המקלדת העמידה בפני נוזלים עם
תאורה אחורית.10
עבוד במלוא המרץ במהלך היום והפגן מהירות וביצועים גבוהים .קבל את טכנולוגיית העיבוד המתקדמת ביותר באמצעות מבחר מעבדי ™Intel® Core
 i3/i5/i7מדור חמישי2.
כרטיס גרפי בדיד אופציונלי 1עם תמיכה בטכנולוגיית  3Switchable Graphicsשל  AMDהמותקן במחשב ה HP ProBook 470-מספק חוויות חזותיות
יוצאות מן הכלל על-גבי צגים בטכנולוגיית  FHDאופציונלית.2
קבל חיבור אלחוטי מהיר ואמין יותר מאי פעם—עם תמיכה ב Wi-Fi-מדור חמישי7.
באפשרותך לעבוד כמעט בכל מקום בעולם עם חיבורים אלחוטיים מהירים ,אמינים ובטוחים ,באמצעות קישוריות רשת אופציונלית של ®Qualcomm
™ Gobiמדור רביעי 8והימנע מהוצאות נוספות על השימוש בנקודות חמות של  Wi-Fiבתשלום כשאתה בדרכים עם תוכניות נתונים המתאימות לצורכי
הארגון שלך.
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מחשב נייד HP ProBook 470 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-
FreeDOS 2.035
Ubuntu Linux34,35
FreeDOS 2.0
Ubuntu Linux3

מעבדים זמינים4

מעבד  Intel® Core™ i7-5500Uעם כרטיס גרפי  ,2.4 GHz) Intel HD 5500עד  3 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-5200Uעם כרטיס גרפי Intel
 ,2.2 GHz) HD 5500עד  2.7 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-5010Uעם כרטיס גרפי  ,2.1 GHz) Intel HD 5500מטמון של  2 ,3 MBליבות(

1Windows

משפחת מעבדים4

מעבד ™ ;i7Intel® Coreמעבד ™ ;i5Intel® Coreמעבד Intel® Core™ i3

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

עד 8 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s
שני רכיבי SODIMM

סל"ד(7

 500 GBעד 7,200) 750 GB SATA
 GB 320עד  5,400) TB SATA 1סל"ד(7
עד 128 GB SATA SSD7

אחסון אופטי

DVD-ROM8,9 ;DVD+/-RW SuperMulti DL ;Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL
)ללא אפשרות של כונן אופטי(

כרטיס גרפי זמין

בדיד וניתן להחלפה) AMD Radeon™ R5 M255 :זיכרון  DDR3ייעודי של  1 GBאו של  ,2 GBניתן

טכנולוגיות אלחוט

 (1x1) Realtek 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב;  Intel Dual Band Wireless-AC 3160 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב; פס רחב נייד  ;HP hs3110 HSPA+פס רחב נייד
10,11,29HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G

חריצי הרחבה

קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים במגוון תבניות
)תומך ב(SDXC ,SDHC ,SD-

תצוגה

שמע

תקשורת

יציאות ומחברים
התקן קלט

צג  HD+ SVAעם תאורת  LEDאחורית בגודל  43.9ס"מ )" (17.3באלכסון וציפוי נגד בוהק ) ;(900 x 1,600צג  FHDעם תאורת  LEDאחורית בגודל  43.9ס"מ )" (17.3באלכסון עם ציפוי נגד בוהק )x 1,920
13(1,080
להחלפה(28

שמע ™ ;DTS Sound+רמקולי סטריאו משולבים; מיקרופון דיגיטלי משולב )מערך מיקרופונים כפול בדגמים הכוללים מצלמת אינטרנט אופציונלית(; מקשי פונקציה להשתקה ,הגברה והחלשה של עוצמת הקול
של המיקרופון; שקע משולב לאוזניות/מיקרופון

(10/100/1000) Realtek Ethernet

 2יציאות  2 ;USB 3.0יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; חיבור מתח  ;ACיציאת  ;RJ-45יציאת VGA

מקלדת בגודל מלא ,עמידה בפני נוזלים עם לוח מקשים מספרי; מקלדת מוארת מאחור בגודל מלא ,עמידה בפני נוזלים עם לוח מקשים מספרי )אופציונלית(
לוח מגע עם תמיכה במחוות ,לחצן כיבוי/הפעלה עם מחוון  ,LEDגלילה דו-כיוונית ,שני לחצני בחירה

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט ) 720p HDבדגמים

ניהול אבטחה

כלול כסטנדרט) Microsoft Defender ,HP Client Security :דגמים עם  ,HP BIOS Protection ,Drive Encryption ,(Windows 8חריץ למנעול אבטחה ,שבב אבטחה משובץ של  ;TPM 1.2אופציונליIntel® :
 ,Identity Protectionקורא טביעות אצבע של HP25,30,31

ממדים

 2.6 x 27.95 x 41.38עד  3.22ס"מ )מהחלק הקדמי עד החלק האחורי(

תוכנות זמינות

מתח

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

נבחרים(13

 HP Device Access Manager ;Absolute Persistenceעם HP DriveLock; HP ;HP Disk Sanitizer ;Just In Time Authentication; HP File Sanitizer; HP Client Security; HP BIOS Protection
 ;HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot ;HP GPS and Location ;SpareKey; HP Connection Managerמנהל התקן HP PageLift; HP Recovery Manager; HP ;HP ePrint; HP Hotkey Support
 ;Foxit PhantomPDF Express ;CyberLink YouCam BE ;Support Assistant; CyberLink PowerDVDקנה את Office14,15,16,17,20,21,23,30,32,33

מתאם  EM ACחכם של  65וואט; מתאם  ACחכם של  65וואט; מתאם  EM ACחכם של  90וואט; מתאם  ACחכם של  90וואט
סוללת ליתיום יון 6 ,תאים ;47 WHr ,סוללת ליתיום יון בעלת חיים ארוכים עם  6תאים ;51 WHr ,תמיכה בטכנולוגיית ) HP Fast Chargeבעלת  6תאים(47 WHr ,

משקל התחלתי של  2.84ק"ג
)התצורה במשקל הנמוך ביותר .המשקל משתנה בהתאם לתצורה .ראה (.QuickSpecs

דל

בהלוגן26

זמינות תצורות מאושרות על-ידי ®ENERGY STAR

אחריות מוגבלת לשנה אחת )שדרוגים זמינים ,לרכישה בנפרד( ,אחריות לשנה אחת על הסוללה הראשית
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מחשב נייד HP ProBook 470 G2
אביזרים ושירותים )לא כלול(
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.

מספר מוצרH1L08AA :

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 :

תיק גב עסקי של HP

תיק הגב  HP Business Backpackהמעוצב והעמיד מאפשר לך לגשת בקלות למחשב הנייד ולאלמנטים החיוניים לעבודה היומיומית.

סוללת HP FP06 Notebook
Battery

הסוללה  HP FP06 Notebook Batteryמשמשת כסוללה חלופית סטנדרטית עבור סוללת המחשב הנייד המקורית של  HPבמחשבי 2013
) HP 400 Series Notebook PCsלמכירה בנפרד(.

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 מוצרUK703E :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרH2L63AA :

מספר מוצרH5M90AA :

מספר מוצרH6L26AA :
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מחשב נייד HP ProBook 470 G2
הערות שוליים להעברת הודעות
 1נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 [Multi-Core [2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .נדרשת מערכת מחשוב bit-64.הביצועים משתנים בהתאם להגדרות התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה שברשותך .המספור של Intelאינו כלי
למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.
[ [3ל טכנולוגיית AMD Dynamic Switchable Graphicsדרושים מעבד APUמסדרת" "Aשל AMDאו מעבד Intel,ובנוסף תצורת גרפיקה בדידה של ™ ,AMD Radeonוהיא אינה זמינה במערכות ההפעלה FreeDOSו .Linux OS-בטכנולוגיית , AMD Dynamic Switchable Graphicsייתכן שלא תתאפשר
תמיכה מלאה בכל מאפייני התצוגה והווידאו של הגרפיקה הבדידה בכל המערכות )לדוגמה ,יישומי OpenGLיפעלו ב -GPUהמשולב או ב -APUבהתאם למצב הנתון) .
 4נדרשWindows.
 5לביצוע שחזור אוטומטי נדרשת מחיצת HP Toolsעם. HP BIOS
 6מאפייני HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
 7רשת WiFIמדור חמישי היא מאפיין אופציונלי או הרחבה נוספת .המפרטים עבור רשת WiFIמדור חמישי ,הידועה גם בשם , 802.11ac WLANהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני
 WLANאחרים בתקן. 802.11acנקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט נדרשים ואינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 8רשת 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 נוספים.
 9לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows.ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של Windowsבמלואה .בקר בכתובתhttp://www.microsoft.com.
 10מקלדת עם תאורה אחורית זמינה כמאפיין אופציונלי.
 6קושחת ה -TPMהיא מגרסה. 2.0חומרת ה -TPMהיא v1.2,ערכת משנה של מפרט TPM 2.0מגרסה v0.89כפי שמיושם בטכנולוגיית. PTT) Intel Platform Trust Technology).

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.
 3קורא קריאות אצבע ,WWAN ,צג מגע ו TPM-אינם נתמכים אם מותקנת מערכת ההפעלה .Linux
] 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.
 7עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 8.1/10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 8תקליטורים 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.
 9עם  ,Blu-Rayעלולות להתעורר בעיות מסוימות בתקליטורים ,בחיבור דיגיטלי ,בתאימות ו/או בביצועים שאינן מהוות פגם במוצר .הפעלה ללא תקלות בכל המערכות אינה מובטחת .כדי שכותרי  Blu-rayמסוימים יוכלו לפעול ,הם עלולים לדרוש חיבור דיגיטלי מסוג  DVIאו  HDMIוהתצוגה שלך עלולה
לדרוש תמיכת  .HDCPלא ניתן להפעיל סרטי  HD-DVDעל כונן  Blu-Rayזה.
 10מאפיין האלחוט זמין כהרחבה נוספת אופציונלית והשימוש בו מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 11פס רחב נייד הוא מאפיין אופציונלי ומצריך תצורת יצרן .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.
] [13דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 14לצורך 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
] ePrint [15דורש 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 [16זמין 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
 17מודול  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
 18שימוש ב Drive Encryption-מחייב התקנה של  .Windowsהנתונים מוגנים לפני הכניסה לתוכנת  .Drive Encryptionכיבוי המחשב או מעבר למצב שינה גורמים ליציאה מתוכנת  Drive Encryptionומונעים גישה לנתונים.
] [19סוכן תוכנת  Computraceנשלח במצב מושבת ,והלקוח חייב להפעיל אותו בעת רכישת מנוי .ניתן לרכוש מנויים לתקופה של שנה אחת עד כמה שנים .השירות מוגבל ,פנה אל  Absoluteלבירור בנוגע לזמינות מחוץ לארה"ב.
 File Sanitizer 20משמש 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.
] [21שימוש ב HP PageLift-מחייב התקנה של .Windows 8
] :HP Support Assistant [23דרושה גישה לאינטרנט
 25אבטחת  Intel® IPTדורשת מנוי נפרד לשירות של תוכנת  Symantec VIPוהיא חייבת להיות מופעלת ומוגדרת .נדרשים אתר אינטרנט המשתמש בשירות  Symantec VIP Authentication Serviceו Intel® .Microsoft® Windows-ו HP-אינן נושאות באחריות לאובדן או גניבת נתונים ו/או מערכות או
לכל נזק שנגרם כתוצאה מכך.
 26ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
] [28לטכנולוגיית  (AMD Radeon R5 M255) AMD Dynamic Switchable Graphicsדרושים מעבד  APUמסדרת " "Aשל  AMDאו מעבד  ,Intelובנוסף תצורת גרפיקה בדידה של ™ ,AMD Radeonוהיא אינה זמינה במערכות ההפעלה  FreeDOSו .Linux OS-בטכנולוגיית AMD Dynamic Switchable
 ,Graphicsייתכן שלא תתאפשר תמיכה מלאה בכל מאפייני התצוגה והווידאו של הגרפיקה הבדידה בכל המערכות )לדוגמה ,יישומי  OpenGLיפעלו ב GPU-המשולב או ב APU-בהתאם למצב הנתון(.
 29המפרטים עבור רשת  WiFiמדור חמישי ,הידועה גם בשם  ,802.11ac WLANהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים נראים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני רשת  WLANבתקן  802.11acאחרים .נקודת גישה
אלחוטית ושירות אינטרנט נדרשים ואינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [30שימוש בתוכנת  HP Client Security Managerמחייב התקנה של .Windows
 31לצורך שימוש בתוכנה  Microsoft Defenderנדרשת גישה לאינטרנט.
 Disk Sanitizer 32מיועד לתרחישי השימוש המתוארים בנספח  .DOD 5220.22-Mאין תמיכה בכונני ) Solid State Driveכונני  .(SSDנדרש .Windows
DriveLock 33אינו תומך בכוננים קשיחים עם הצפנה עצמית )כונני  (SEDאם מספר הזיהוי האישי ) (PINשל ההצפנה מופעל.
 35במערכת זו מותקנת מראש תוכנת  Windows 7 Professionalומצורפים 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 וכן הלאה( לפני הסרת התקנה והתקנה של מערכות הפעלה כדי למנוע אובדן נתונים.
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