גיליון נתונים

מחשב  ,HP EliteDesk 700 G1גורם צורה קטן
פתרונות רבי-עוצמה לעסקים משגשגים
טכנולוגיה רבת עוצמה מספקת מענה
לדרישות עסקיות ,עם מאפייני אבטחה
להגנה על נתונים ועיצובים שירשימו את
המשתמשים ואת הלקוחותHP EliteDesk .
 700 G1 SFFמשלב תכונות אלה עם פריסה
מותאמת אישית עבור פרוייקטים קריטיים
למשימה.

● [1]Windows 8.1

● מעבדי Intel® Core™ i3/i52

ביצועים יציבים
● עבוד במלוא המרץ במהלך היום והפגן מהירות וביצועים גבוהים .עבור במהירות בין יישומים ותוכניות ב Windows 8.11-עם ביצועים מוכחים של
2
מעבדי  Intel ® Core ™ i3/i5מהימנים מדור 4.
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.
מוצר עמיד שמיועד להאריך ימים
●  HP EliteDesk 700 G1 SFFמתוכנן לעמוד בבדיקות  3.MIL-STD 810Gלפני כן HP ,ביצעה בדיקות פנימיות שנמשכו  115,000שעות ואבחון
מקצה-לקצה ,כך שאתה מקבל ביטחון המובנה ישירות במחשב.
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מחשב  ,HP EliteDesk 700 G1גורם צורה קטן טבלת
מפרטים

גורם צורה

Small Form Factor

מערכת הפעלה זמינה

מעבדים זמינים

3

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

אחסון אופטי

כרטיס גרפי זמין

שמע

תקשורת

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים חיצוניים
תוכנות זמינות
ניהול אבטחה
מאפייני ניהול

מתח

ממדים
משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

Windows 10 Pro 641
1Windows 10 Home 64
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
19
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
19
) 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  Intel® Core™ i5-4590עם כרטיס גרפי  ,3.3 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,6 MBליבות ;(Intel® vPro™ ,מעבד  Intel® Core™ i5-4570עם כרטיס גרפי  ,3.2 GHz) Intel HD 4600מטמון של  4 ,6 MBליבותIntel® ,
™ ;(vProמעבד  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 4600מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד ®Intel
 Core™ i3-4130עם כרטיס גרפי  ,3.4 GHz) Intel HD 4400מטמון של  2 ,3 MBליבות(
Intel® Q87 Express
עד 32 GB4
 4רכיבי DIMM
 500 GBעד  7,200) 2 TB SATAסל"ד(5

עד 500 GB SATA SED5
 120 GBעד 256 GB SATA SE SSD5
 128 GBעד 256 GB SATA SSD5
 500 GBעד TB SATA SSHD5 1

צורב  SATA BDXL Blu-rayדק; צורב Slim SATA SuperMulti DVD; Slim SATA DVD-ROM6,16
גרפיקה משולבת בחדות גבוהה של Intel8,9
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
 Intel I217LM GbEמשולב; כרטיס ) Intel Ethernet I210-T1 PCIe GbEאופציונלי(; כרטיס  Intel 7260 802.11a/b/g/n PCIeאלחוטי )אופציונלי(7

שני חריצי  PCIe x1בפרופיל נמוך; חריץ  PCIe x16אחד בפרופיל נמוך ) ;(4xחריץ  x16 PCIeאחד בפרופיל נמוך
 4יציאות  6 ;USB 3.0יציאות  ;USB 2.0יציאה טורית;  2יציאות  ;PS/2יציאת  2 ;VGAיציאות  ;DisplayPortכניסת שמע; יציאת שמע; יציאת  ;RJ-45יציאת אוזניות; כניסת מיקרופון
)יציאות אופציונליות כוללות יציאה טורית אחת ויציאה מקבילית אחת(
 MCRאחד של  3.5אינץ' כונן  ODDדק

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 מראש11,12,13,14

מודול  ;Trusted Platform Module (TPM) 1.2השבתת יציאת ) SATAדרך  ;(BIOSנעילת כונן; ) RAIDזמין כאפשרות הניתנת להגדרה(; טכנולוגיית  (IPT) Identity Protection Technologyשל  ;Intelהפעלה/השבתה של יציאות
טוריות ,מקבילות) USB ,דרך  ;(BIOSהשבתה אופציונלית של יציאת  USBבהגדרות היצרן )ניתן להגדרה על-ידי המשתמש דרך  ;(BIOSשליטה בכתיבה/אתחול של מדיה ניתנת להסרה; סיסמת הפעלה )דרך  ;(BIOSסיסמת התקנה
)דרך  ;(BIOSחיישן/מנעול סולנואיד למכסה; תמיכה במנעולי מארז ובהתקני מנעול כבל
) Intel Standard Manageabilityבדגמים נבחרים(

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

יש תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT®18
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מחשב  ,HP EliteDesk 700 G1גורם צורה קטן
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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מחשב  ,HP EliteDesk 700 G1גורם צורה קטן
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.
] [3בדיקת  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.
 4מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
 5נדרש .Windows
 6עבור תרחישי שימוש המתוארים בנספח  .DOD 5220.22-Mאין תמיכה בכונני ) Solid State Driveכונני  .(SSDנדרש  ,Disk Sanitizerמהדורה חיצונית עבור מחשבים שולחניים עסקיים מ .hp.com-נדרשת הגדרה ראשונית .היסטוריית אינטרנט נמחקת בדפדפני  Internet Explorerו Firefox-בלבד ויש
להפעילה על-ידי המשתמש.
 6 ,Koala LLC Ergonomics Consulting ,""Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays 7בנובמבר .2012
 8תמיכה בתצוגות חיצוניות 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.

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 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 כדי להתקין את הגרסה האחרת .עלך לגבות את כל
הנתונים )קבצים ,תמונות ,וכדומה( 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.
 4זמינות 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.
 5עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 16 GBעבור  (Windows 7ועד ) 30 GBעבור  (Windows 8.1מתוך שטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 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
 7כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה ,והשימוש בהם מחייב שירות אינטרנט ונקודת גישה אלחוטית הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [8דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 9כרטיס גרפי  Intel HDמשולב משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצועי וידאו .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי וידאו אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 10זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.
 11תוכנת  Drive Encryptionדורשת  .Windowsהנתונים מוגנים לפני הכניסה לתוכנת  .Drive Encryptionכיבוי המחשב או מעבר למצב שינה גורמים ליציאה מתוכנת  Drive Encryptionומונעים גישה לנתונים.
] [12נדרשים 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.
] [13נדרש רישום ל .Box-ההצעה זמינה למשתמשים החדשים ב Box-בלבד .שימוש באפליקציית  Boxמחייב התקנה של  Windows 8או  .8.1ההצעה עשויה להשתנות ללא הודעה מראש.
 14שימוש ב HP Client Security-מצריך .Windows
 15ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
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