גיליון נתונים

מחשב HP ProDesk 400 G2 Microtower
הפק את המרב מההשקעה שלך
הרחב את העסק שלך באמצעות הHP-
 ProDesk 400 G2 MTהכולל את הכלים
הדרושים לך לצרכים עסקיים יומיומיים.

● [1]Windows 8.1

● כונן דיסק קשיח של 2 TB

9

תצורות לצורכי ההווה והעתיד.
● ענה על הצרכים שלך מבלי לחרוג מהתקציב עם מחשב שולחני עסקי במחיר סביר עם תצוגות כלולות אופציונליות 2שמוכן להרחבה ולשדרוגים.

מתוכנן לעבודה.
● ה HP ProDesk 400 G2 MT-בעיצוב המחודש מספק גישה קלה לרכיבים באמצעות המארז ללא-כלים ,יציאות  USB 3.0קדמיות לחיבורים מהירים
ותמיכה ביציאות מדור קודם לתמיכה בעסק שלך.

קבל ביצועים מהירים המותאמים לקצב העבודה.
● באפשרותך ליהנות מהביצועים המוכנים לביצועים ברמה עסקית של מעבדי ™ 3Intel® Coreמדור רביעי הכוללים מערך שבבים ,תמיכה במעבד ,וזיכרון
חזק.
הגן על נתונים ועל התקנים.
● שמור על אבטחת נתונים רגישים עם מאפייני אבטחה מקיפים כגון  4HP Client Securityו.HP BIOS Protection-
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מאפיינים
● הגן על הנתונים ,ההתקנים והזהויות שלך באמצעות .HP Client Security
● השחזור האוטומטי של  5HP BIOS Protectionמשחזר עותק של ה BIOS-ממחיצה בכונן הקשיח אם מתרחש משבר.
● קבל שקט נפשי עם מחשב  ProDeskשעבר בדיקות שנמשכו  115,000שעות כדי להבטיח אמינות בסביבות העבודה התובעניות ביותר.
● עבוד בנינוחות ובביטחון עם אפשרויות תמיכה מהימנות לרבות אחריות מוגבלת 6באתר הלקוח על חלקים/עבודה וזמינות של חלקים למשך עד חמש
שנים.
● חבילת  HP Care Packאופציונלית עם הגנה מפני נזק מתאונה מסייעת לך להימנע מלאשת בעלויות של תיקונים או החלפות ומספקת שירות ישירות
לביתך7.
4

● הירגע .אתה זוכה לגיבוי בזכות תמיכה של מומחים כשאתה מרחיב ומשפר את הכיסוי מעבר לאחריות המוגבלת הרגילה עם שירותי HP Care Pack
אופציונליים.7
● שתף בקלות את חיבור האינטרנט עם התקנים או עמיתים כדי להגביר את הפרודוקטיביות במהירות8.
● הפעל אותו בן רגע ,עבור בין יישומים במהירות ,ונהל קבצים עם מערכת  Windows 8.1המהירה והדינמית1.
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מחשב  HP ProDesk 400 G2 Microtowerטבלת מפרטים

גורם צורה

Microtower

מערכת הפעלה זמינה

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

ערכת שבבים

Intel® H81 Express

מעבדים זמינים

מעבד  Intel® Core™ i7-4790Sעם כרטיס גרפי  ,3.2 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,8 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-4790עם כרטיס גרפי  ,3.6 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™ i5-4590Sעם כרטיס גרפי  ,3 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,6 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4160עם כרטיס
גרפי  ,3.6 GHz) Intel HD 4400מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4150עם כרטיס גרפי  ,3.5 GHz) Intel HD 4400מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3250עם כרטיס גרפי 3.2) Intel HD
 ,GHzמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G3240עם כרטיס גרפי  ,3.1 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Celeron® G1840עם כרטיס גרפי  ,2.8 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,2 MBליבות(

זיכרון מרבי

עד זיכרון  DDR3-1600 SDRAMשל 16 GB5
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s

חריצי זיכרון

אחסון פנימי
אחסון אופטי

כרטיס גרפי זמין
שמע
תקשורת

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים

מפרצים לכוננים חיצוניים
תוכנות זמינות
ניהול אבטחה
מאפייני ניהול

מתח

ממדים
משקל
סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

 2רכיבי DIMM

 120 GBעד 256 GB SATA SE SSD6
500 GB SATA SSHD6
 500 GBעד  7,200) TB SATA 1סל"ד(6
צורב Slim SATA SuperMulti DVD7,8

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphicsכרטיס גרפי  ;Intel® HD 4400כרטיס גרפי [Intel® HD 4600[10,11, 17
בדיד(2 GB) 1 GB); NVIDIA® GeForce® GT 630) AMD Radeon™ HD 8490 :
)כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד(

טכנולוגיית ניהול שמע  ,DTS Sound+שמע בחדות גבוהה עם רכיב  Codecשל ) Realtek ALC221כל היציאות הן סטריאו( ,יציאות קדמיות לאוזניות ולמיקרופון ) 3.5מ"מ( ,יציאת שמע אחורית ) 3.5מ"מ( ,תמיכה בזרימה ממקורות
שונים ,רמקול פנימי
 Realtek RTL8151GH-CB GbEמשולב; ) Intel I210-T1 PCIe GbEאופציונלי(; ) Intel Dual Band Wireless-N 7260 802.11 a/b/g/n PCIeאופציונלי(9

 PCIe 3בגובה מלא ) x1); PCIe x16בגובה מלא
קדמי 2 :יציאות  ;USB 3.0כניסת מיקרופון; אוזניות
אחורי 6 :יציאות  2 ;USB 2.0יציאות ) PS/2מקלדת ועכבר(; יציאת  ;VGAיציאת  ;DisplayPort 1.2כניסת שמע; יציאת שמע; יציאת  ;RJ-45יציאה טורית; יציאה מקבילית )אופציונלית(; יציאה טורית )אופציונלית(
שני3.5"-

קורא כרטיסי ) SDאופציונלי(; כונן  ODDדק )אופציונלי(
המחשבים העסקיים של  HPמסופקים עם מגוון תוכנות כולל  ,CyberLink Power DVD BD ,Microsoft Security Essentials ,HP Password Manager ,HP Drive Encryption ,HP Client Securityמנהל התקן HP ,HP ePrint
 ,PageLiftהצעה לשטח אחסון ב Box-בנפח של  .Foxit PhantomPDF Express ,50 GBעיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש14,15,16

מודול ) Trusted Platform Module (TPM) 1.2אישור  ;(Common Criteria EAL4+השבתת יציאת ) SATAדרך  ;(BIOSהפעלה/השבתה של יציאות  USBטוריות ,מקבילות )דרך  ;(BIOSהשבתה של יציאת  USBבהגדרות היצרן
)אופציונלי(; שליטה בכתיבה/אתחול של מדיה נשלפת; סיסמת הפעלה )דרך  ;(BIOSסיסמת מנהל מערכת )דרך  ;(BIOSערכת  ;HP Chassis (1 bay) Security Kitתמיכה במנעולי מארז ובהתקני מנעול כבל12
ניתן לניהול ולתמיכה מלאים באמצעות פתרונות  HP Client Management Solutionsבתקן תעשייתי .כלי ניהול של  LANDeskאופציונלי.

יעילות סטנדרטית של  180וואט PFC ,פעיל;  180וואט  ,יעילות של עד ) PFC ,85%אופציונלי(;  PCפעיל;  300וואט ,יעילות של עד  PFC ,85%פעיל
 35.5 x 35.88 x 16.5ס"מ
)ללא מעמד(

 6.5ק"ג
)מוגדר עם כונן  HDDוכונן  .ODDהמשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
דל בהלוגן

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום ®EPEAT
הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך שנה ) (1-1-1וכוללת שנה אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.

גיליון נתונים

מחשב HP ProDesk 400 G2 Microtower
אביזרים ושירותים )לא כלול(
זיכרון (HP 8-GB PC3-12800
DDR3-1600 MHz) DIMM

הפק את הביצועים המרביים מהמחשב העסקי שברשותך עם זיכרון של  .HPשדרוג הזיכרון שברשותך הינו דרך חסכונית להגברת ביצועי
המערכת מבלי לשדרג את המעבד.

מספר מוצרB4U37AA :

כונן HP Slim BDXL Blu-Ray

גבה את הנתונים שלך במהירות ובקלות וצור וערוך תוכן וידאו ב HD-באיכות מקצועית ,עם כונן HP Slim Blu-ray BDXL SATA Drive
והחבילה המשולבת  .CyberLink Media Suiteבאפשרותך ליהנות מיכולות קריאה וכתיבה עם תקליטורי  DVD ,CDו.Blu-ray-

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

מקלדת  USBשל  HPעבור מחשב

מקלדת ה USB-החדשה של  HPכוללת עיצוב עמיד ומרשים הבנוי לקלות שימוש ולמיחשוב עסקי יומיומי.

עכבר גלילה  USBאופטי של HP

עכבר גלילה  USBאופטי של  HPעוקב אחר התנועה במדויק על-גבי מגוון משטחים ללא משטח לעכבר באמצעות הטכנולוגיה החדשה ביותר
של חישה אופטית.

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 מוצרU6578E :

מספר מוצרE0X94AA :

מספר מוצרG4M04AA :

מספר מוצרQY776AA :

מספר מוצרQY777AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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מחשב HP ProDesk 400 G2 Microtower
הערות שוליים להעברת הודעות
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 8.1לניצול מלא של הפונקציונליות של  ,Windows 8.1ייתכן שתידרש לשדרג או לרכוש בנפרד רכיבי חומרה ,נהגים ו/או תוכנה עבור המערכת .בקר בכתובת ./http://windows.microsoft.com/he-IL
] [2נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
] 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.
 4נדרש .Windows
 5לביצוע שחזור אוטומטי נדרשת מחיצת  HP Toolsעם .HP BIOS
 6תמיכה משתנה בהתאם למדינה/אזור.
] [7חבילות  HP Care Packהן אופציונליות .רמות שירות וזמני תגובה לחבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל ביום רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת  .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים ולהתניות של HP
בנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי ,וזכויות כגון אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות או על-ידי האחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.
 8לצורך שימוש ביישום של נקודה חמה אלחוטית נדרש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים לרכישה 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 לקבלת מידע.
 9עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30 GBמשטח דיסק המערכת )עבור  (Windows 8.1שמורים לתוכנת שחזור מערכת.

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 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.
] 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.
 5זמינות מלאה של זיכרון בנפח  4 GBומעלה מחייבת מערכת הפעלה של  .64-bitעם מערכות הפעלה  ,Windows 32-bitכמות הזיכרון השמיש תלויה בתצורת המערכת ,כך שזיכרון כולל בנפח של למעלה מ 3 GB-עלול לא להיות זמין עקב דרישות משאבי המערכת.
 6עבור כוננים קשיחים וכונני  1 = GB ,Solid State Driveמיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 16GBעבור  (Windows 7ועד ) 30GBעבור  (Windows 8.1משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 7שכפול 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-RAM ,אינו יכול לקרוא או לכתוב למדיה של  2.6GBבעלת שכבה יחידה 5.2/בעלת שכבה
כפולה בגרסה .1.0
 8עם כונן  ,Blu-Ray XLעלולות להתעורר בעיות בתקליטורים ,בחיבור דיגיטלי ,בתאימות ובביצועים שאינן מהוות פגם במוצר .הפעלה ללא תקלות בכל המערכות אינה מובטחת .כדי שכותרי  Blu-rayמסוימים יוכלו לפעול ,הם עשויים לדרוש נתיב  HDCPותצוגת  .HDCPלא ניתן להפעיל סרטי HD-DVD
בכונן  BDXLזה.
 9כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [10דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 11כרטיס גרפי  Intel HDמשולב משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצועי וידאו .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי וידאו אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 12זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.
 13ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 14תוכנת  Drive Encryptionדורשת  .Windowsהנתונים מוגנים לפני הכניסה ל .Drive Encryption-כיבוי המחשב או מעבר למצב שינה גורמים ליציאה מ Drive Encryption -ומונעים גישה לנתונים.
 15נדרשים 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/go/eprintcenterנדרש מודול פס רחב אופציונלי .שימוש בפס
רחב דורש הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .ייתכנו עלויות נוספות בגין תוכניות נתונים או שימוש בנתונים שנרכשו בנפרד .זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות.
] [16נדרש רישום ל .Box-ההצעה זמינה למשתמשים החדשים ב Box-בלבד .שימוש באפליקציית  Boxמחייב התקנה של  Windows 8או  .8.1ההצעה עשויה להשתנות ללא הודעה מראש.
 17הכרטיס הגרפי המשולב ישתנה בהתאם למעבד .כרטיס גרפי  NVIDIA GeForce GT 630אינו ניתן להגדרה עם ספק מתח של  180וואט .לא ניתן להגדיר אפשרויות גרפיקה בדידה עם ספק מתח של  180וואט ומעבד בעל ליבה מרובעת.

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
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