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ביצוע קל יותר של פרוייקטים קריטיים למשימה
מחשב  HP EliteDeskהמלוטש ,שתוכנן
לספק ביצועים ,להרשים ולהגן ,מסייע לך
לנהל את העסקים בהצלחה ובמלוא המרץ
ולבצע פריסה מותאמת אישית בעזרת המגוון
הרחב של עיצובי .HP

● [9]Windows 8.1

● מעבד  AMD PRO APUמסדרה ""A

1

קבל את הפתרון המתאים למגוון דרישות עסקיות.
● הכר את הדרך החדשה לניהול עסקים .צור רושם והפגן ביצועים כפי שלא עשית מעולם—וספק מענה על מגוון רחב של דרישות עסקיות—באמצעות
כלים הניתנים להתאמה אישית ברמה גבוהה ועיצוב חדש ומסוגנן.
ביצועים נטו.
● שחרר את הפוטנציאל המלא הטמון במחשב שלך .מעבדי  AMD PRO APUמסדרה " 1"Aהמתקדמים ביותר עם ארכיטקטורת  HSAהמסייעת בשיפור
מרבי של הביצועים על-ידי תיעדוף חכם של משימות מערכת בין יחידות העיבוד המרכזיות ) (CPUליחידות העיבוד הגרפי ).(GPU
אבטחה חזקה ,ניהול יוצא מן הכלל.
● נהל את ענייניך באופן מאובטח ופשוט .יעילות ה IT-מגיעה לשיא יכולתה כאשר היא נתמכת על-ידי מגוון מלא של פתרונות האבטחה ,כולל HP
 2BIOSphereו3.HP Client Security-
הרחב בקלות.
● הארך את חיי המוצר שרכשת .פלטפורמה ,שמבוססת על מארז שאינו מצריך שימוש בכלים ,ניתנת לתחזוקה ולשדרוג בקלות וכוללת עד  4חריצי
הרחבה 10 ,יציאות ומחברים רבים שיסייעו לך לענות על דרישות הולכות וגדלות.
הפוך את ניהול ההתקנים לפשוט.
● מזער את מורכבות הניהול .ניהול מחשבי הלקוח של  HPוהתקנים התואמים ל DASH-מסייעים בניהול נכסים בקלות ובאופן משתלם.
מאפיינים
● הודות לכרטיס גרפי  AMD Radeon™ Graphicsבמחיר משתלם תוכל ליהנות מגרפיקה מרהיבה.
● הודות לאפשרויות של כונן  Solid-Stateהיברידי ,תוכל לקבל גישה מהירה לנתונים וליישומים הדרושים לעסק שלך.
●  HP BIOSphereמגן על נתונים ומערכות קריטיים למשימה באמצעות פתרונות אבטחה הניתנים להתאמה אישית2.
● הגן על הנתונים ,ההתקנים והזהויות שלך באמצעות 3.HP Client Security
● שבב ה TPM 1.2-מגן על הנתונים החיוניים שלך בעזרת מפתחות הצפנה המבוססים על חומרה.

4

5

● שמור כל דבר במיקום נראה לעין והגבר את הפרודוקטיביות בעד  .35%6המסך גדול מספיק להצגת כל החלונות שאתה עובד בהם והוא כולל תמיכה
בעד שתי תצוגות חיצוניות7.
● הרחב את ההשקעה העסקית שלך עם מחזור חיים ארוך ויציבות פלטפורמה.
● הגן על הנתונים שלך .תצורות  RAIDמשתמשות בכונני אחסון כפול לגיבוי אוטומטי ולהגנה על הנתונים הרגישים שלך8.
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מפרטים

גורם צורה

Small Form Factor

מערכת הפעלה זמינה

מעבדים זמינים

3

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

Windows 10 Pro 641
1Windows 10 Home 64
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
20
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
20
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)2-
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)2-
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
Ubuntu Linux 64
FreeDOS 2.0

מעבד  AMD A10 PRO-7850B APUעם כרטיס גרפי ,3.7 GHz) Radeon R7 Graphicsמטמון של  4 ,4 MBליבות(; מעבד  AMD A10 PRO-7800B APUעם כרטיס גרפי ,3.5 GHz) Radeon R7 Graphicsמטמון של 4 ,4 MB
ליבות(; מעבד  AMD A10 PRO-6800B APUעם כרטיס גרפי  ,4.1 GHz) Radeon HD 8670D Graphicsמטמון של  4 ,4 MBליבות(; מעבד  AMD A8 PRO-7600B APUעם כרטיס גרפי ,3.1 GHz) Radeon R7 Graphicsמטמון של
 4 ,4 MBליבות(; מעבד  AMD A8-6500B APUעם כרטיס גרפי  ,3.5 GHz) Radeon HD 8570D Graphicsמטמון של  4 ,4 MBליבות(; מעבד  AMD A6 PRO-7400B APUעם כרטיס גרפי ,3.5 GHz) Radeon R5 Graphicsמטמון
של  2 ,1 MBליבות(; מעבד  AMD A6-6400B APUעם כרטיס גרפי  ,3.9 GHz) Radeon HD 8470D Graphicsמטמון של  2 ,1 MBליבות(; מעבד  AMD A4 PRO-7300B APUעם כרטיס גרפי 3.9) Radeon HD 8470D Graphics
 ,GHzמטמון של  2 ,1 MBליבות(; מעבד  AMD A4-6300B APUעם כרטיס גרפי  ,3.7 GHz) Radeon HD 8370D Graphicsמטמון של  2 ,1 MBליבות(
AMD A88X FCH

עד זיכרון  DDR3-1600 SDRAMשל 32 GB4
 4רכיבי DIMM
 120 GBעד 512 GB SATA SSD5
 128 GBעד 256 GB SATA SE SSD5
 500 GBעד TB SATA SSHD5 1
 500 GBעד  10,000) TB SATA 1סל"ד(5
 500 GBעד  7,200) 2 TB SATAסל"ד(5
5

אחסון נוסף

אחסון אופטי

עד  128 GBכונן ) Turboכונן M.2 PCIe SSD)5עד  128 GBכונן ) Turboכונן M.2 PCIe SSD)5
קורא כרטיסי  5 SDב) 1-אופציונלי(

צורב  SATA BDXL Blu-rayדק; צורב Slim SATA SuperMulti DVD; Slim SATA DVD-ROM6,7

כרטיס גרפי זמין

 Radeon HDמשולב; (512 MB)9,10,11 (1 GB); NVIDIA NVS 310 (1 GB); NVIDIA NVS 315 (1 GB); AMD Radeon HD 8490 AMD Radeon HD 8350 ;(2 GB) AMD Radeon R7 240
)כרטיס גרפי  AMD Radeon HDמשולב במעבד(

תקשורת

 Broadcom NetXtreme GbE Plusמשולב; ) Intel I210-T1 PCIe GbEאופציונלי(; ) Intel Wireless-N 7260 802.11a/b/g/n PCIeאופציונלי(; כרטיס  Miniאלחוטי בעל רצועה כפולה ) HP 802.11a/b/g/n (2x2וBluetooth®-
)אופציונלי(8

שמע

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

טכנולוגיית ניהול שמע  ,DTS Studio Soundשמע בחדות גבוהה עם רכיב  Codecשל ) Realtek ALC221כל היציאות הן סטריאו( ,יציאות קדמיות לאוזניות ולמיקרופון ) 3.5מ"מ( ,יציאת שמע וכניסת שמע אחוריות ) 3.5מ"מ(,
תמיכה בזרימה ממקורות שונים ורמקול פנימי

חריץ  PCIe x16אחד בפרופיל נמוך ) ;(4xחריץ  PCIe x16אחד בפרופיל נמוך; שני חריצי  PCIe x1בפרופיל נמוך; קורא כרטיסי מדיה  5ב1-

 4יציאות  6 ;USB 3.0יציאות  ;USB 2.0יציאה טורית;  2יציאות ) PS/2למקלדת ולעכבר(; יציאת  2 ;VGAיציאות  ;DisplayPortכניסת שמע; יציאת שמע; יציאת  ;RJ-45יציאת אוזניות; מיקרופון אחד
)יציאות אופציונליות נוספות כוללות יציאה אחת טורית ויציאה אחת מקבילית(
אחד של  6.35ס"מ )" 2 ;(2.5של  8.9ס"מ )"(3.5

כונן  ODDדק; אחד בגודל  8.9ס"מ )"(3.5
המחשבים העסקיים של  HPמסופקים עם מגוון תוכנות כוללHP ePrint ,CyberLink Power DVD BD ,Microsoft Security Essentials ,HP Password Manager ,(FIPS 140-2) HP Drive Encryption ,HP Client Security :
 ,HP PageLift ,Driverהצעה לשטח אחסון ב Box-בנפח של  .Foxit PhantomPDF Express ,50 GBעיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש13,14,15,16,17

מודול ) Trusted Platform Module (TPM) 1.2אישור  ;(Common Criteria EAL4+השבתת יציאת ) SATAדרך  ;(BIOSנעילת כונן; ) RAIDזמין כאפשרות הניתנת להגדרה(; הפעלה/השבתה של יציאות  USBטוריות ,מקבילות )דרך
 ;(BIOSהשבתה אופציונלית של יציאת  USBבהגדרות היצרן )ניתן להגדרה על-ידי המשתמש דרך  ;(BIOSשליטה בכתיבה/אתחול של מדיה נשלפת; סיסמת הפעלה )דרך  ;(BIOSסיסמת התקנה )דרך  ;(BIOSחיישן/מנעול סולנאויד
למכסה של  ;HPתמיכה במנעולי מארז ובהתקני מנעול כבל
תואם לטכנולוגיית  DASHשל AMD

יעילות סטנדרטית של  240וואט PFC ,פעיל;  240וואט ,יעילות של עד  PFC ,93%פעיל
 10 x 37.9 x 33.8ס"מ
 7.6ק"ג
)מוגדר עם כונן  HDDוכונן  .ODDנתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(
דל בהלוגן

תצורות זמינות מאושרות על-ידי ®ENERGY STAR
הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך  3שנים ) (3-3-3וכוללת  3שנות אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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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 :

כרטיס גרפי NVIDIA NVS 315
1GB Graphics Card

קבל ביצועי גרפיקה יעילים על צג כפול בכרטיס גרפי  PCI Expressבפרופיל נמוך עם הכרטיס הגרפי NVIDIA NVS 315 PCIe x16 1 GB
 ,Graphics Cardפתרון אידיאלי לגרפיקה במחשב שולחני עבור יישומים עסקיים ומסחריים ברמה מקצועית.

כונן HP 128 GB SED Opal2
Solid State

בעזרת כונן  HP 128 GB SED Opal 2 Solid Stateתוכל לקבל זמן אתחול ,חיפוש קבצים ,והפעלת יישומים מהירים יותר ,ובנוסף זמן דמימה
קצר יותר וצריכת חשמל מופחתת[2,1].

אוזניות HP Business Headset

אוזניות  HP Business Digital Headsetנוחות וקלות ,הן אוזניות מושלמות עבור מוקדי טלפונים ,משרות הדורשות שימוש תכוף בטלפון ,או
עבור שימוש יומיומי בזמן עבודה במשרד .העיצוב הגמיש המותאם מעל לראש כולל ריפוד קל ,אוזניות עור בגודל מלא ומוט מיקרופון מורכב.

מקלדת ועכבר אלחוטיים של HP

הודות למקלדת ולעכבר האלחוטיים של ,HPהפונקציונליות המתקדמת וקלות ההפעלה נמצאות בקצות אצבעותיך .הפסק להחביא כבלים
והחזר לעצמך מקום עבודה פנוי עם מקלדת אלחוטית ,עכבר לייזר לאחוטי ומקלט  USBאלחוטי באריזה אחת – בנויים תוך מחשבה על
הסביבה.

למשך  4שנים ביום העבודה
הבא באתר הלקוח

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  4שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק
מספר מוצרU7897E :

מספר מוצרE1C65AA :

מספר מוצרG1K24AA :

מספר מוצרQK550AA :

מספר מוצרQY449AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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הערות שוליים להעברת הודעות
 1מערכת 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 הזמין ,ביצועי
מערכת לרבות מערכת הפעלה של  64-bitומעבד ליבה כפולה ,עשויים להשתנות .מספור הדגם של  AMDאינו מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון.
 2מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
 3נדרש .Windows
 4תוכנת צד שלישי נמכרת בנפרד.
 5להפעלת טכנולוגיית  AMD Radeon™ Dual Graphicsדרושים מעבד  APUמסדרה " "Aשל  AMDותצורת 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.
 6 ,Koala LLC Ergonomics Consulting ,""Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays 6בנובמבר.2012 ,
 7תמיכה בצגים חיצוניים כמאפיין סטנדרטי באמצעות כרטיס גרפי משולב מבוסס-מעבד ,תלויה בגורם הצורה/הפלטפורמה המסוימים של המחשב; מספר התצוגות הנתמכות בפועל עשוי להשתנות .פתרון של כרטיסים גרפיים בדידים אופציונליים יידרש לצורך תמיכה בתצוגות נוספות .כבלים נוספים
נדרשים.
 8תצורת  RAIDאופציונלית ואינה דורשת כונן קשיח שני.
 9לא 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

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
 2במחשב זה מותקנת מראש תוכנת  Windows 7 Proומצורף 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 כדי להתקין את הגרסה האחרת .עלך לגבות את כל הנתונים )קבצים,
תמונות ,וכדומה( לפני הסרת התקנה והתקנה של מערכות הפעלה כדי למנוע אובדן נתונים.
 3מערכת זו דורשת מערכת הפעלה של  64-bitומוצרי 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 התוכנה הזמינים ,ביצועי מערכת
לרבות מערכת הפעלה של  64-bitעשויים להשתנות .המספור של  AMDאינו מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון.
] [4מערך שבבים גרפיים משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל ) (RAMלביצועי גרפיקה .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי גרפיקה אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 5עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 16GBעבור  (Windows 7ועד ) 36GBעבור  (Windows 8משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
 6שכפול 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
 7עם כונן  ,Blu-Ray XLעלולות להתעורר בעיות בתקליטורים ,בחיבור דיגיטלי ,בתאימות ובביצועים שאינן מהוות פגם במוצר .הפעלה ללא תקלות בכל המערכות אינה מובטחת .כדי שכותרות  Blu-rayמסוימות יוכלו לפעול ,הן עלולות לדרוש נתיב  HDCPותצוגת  .HDCPלא ניתן להפעיל סרטי  HD-DVDעל
כונן  BDXLזה.
 8כרטיסים אלחוטיים זמינים כמאפיינים אופציונליים או כמאפייני הרחבה והשימוש בהם מחייב שירות אינטרנט ונקודת גישה אלחוטית הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [9דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
] [10הכרטיסים הגרפיים הבדידים של  AMDו NVIDIA-נמכרים בנפרד או כמאפיינים אופציונליים.
 11לטכנולוגיית  AMD Radeon™ Dual Graphicsדרושים מעבד  APUמסדרה " "Aשל  AMDותצורת גרפיקה בדידה אופציונלית של ™ AMD Radeonוהיא זמינה במערכות ההפעלה  Windows® 7 Home Premium ,Windows 7 Ultimate ,Windows® 7 Professionalו/או Windows® 7 Home Basic
 .OSמערכת ההפעלה  Linux OSתומכת במיתוג ידני הדורש הפעלה מחדש של שרת  X-Serverלהפעלה 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 HD
או  ,10-bitכוונן טלוויזיה HDTV ,בחיבור אלחוטי( ו/או תוכנות )לדוגמה ,יישומי מולטימדיה( .לתצוגת וידאו בחדות גבוהה ) (HDנדרש מקור וידאו בחדות גבוהה.
 12זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.
 13תוכנת  Drive Encryptionדורשת  .Windowsהנתונים מוגנים לפני הכניסה לתוכנת  .Drive Encryptionכיבוי המחשב או מעבר למצב שינה גורמים ליציאה מתוכנת  Drive Encryptionומונעים גישה לנתונים.
 HP ePrint 14דורש 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/eprintcenter
] [15נדרש רישום ל .Box-ההצעה זמינה למשתמשים החדשים ב Box-בלבד .שימוש באפליקציית  Boxמחייב התקנה של  Windows 8או  .8.1ההצעה עשויה להשתנות ללא הודעה מראש.
 Microsoft Security Essentials 16דורש  Windows 7וגישה לאינטרנט.
] [17שימוש ב HP PageLift-מחייב התקנה של .Windows 8
 18ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 20במערכת 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.

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

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
 .© Copyright 2014, 2015. Hewlett-Packard Development Company, L.Pהמידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים
של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות,
שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  .Windows 8.1כדי להפיק את המרב מהפונקציונליות של  ,Windows 8.1יידרשו רכיבי חומרה
משודרגים ו/או רכיבי חומרה לרכישה בנפרד .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת http://www.microsoft.com/windows
 AMDו Radeon-הם סימנים מסחריים של  ENERGY STAR .Advanced Micro Devices, Inc.הוא סימן רשום בבעלות הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"ב Bluetooth .הוא
סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  Hewlett-Packard Companyבמסגרת רישיון .לקבלת מידע על פטנטים של  ,DTSבקר בכתובת  .http://patents.dts.comמיוצר
במסגרת רישיון מטעם  ,DTS Licensing Limited. DTSהסמל ו DTS-והסמל ביחד הם סימנים מסחריים רשומים ,ו DTS Studio Sound-הוא סימן מסחרי של  .DTS, Inc. © DTS, Incכל
הזכויות שמורות .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
 ,4AA5-2960HEEיולי 2015

