גיליון נתונים

מחשב לוח HP EliteBook Revolve 810 G3
העסק משתנה ללא הרף ,התאם את עצמך לשינויים
עבוד עם מחשב  EliteBookברמה ארגונית
שבנוי להתאים עצמו לצרכים שלך .מחשב
 HP EliteBook Revolve 810משנה צורה
בהתאם לחמישה מצבי שימוש המגובים
כולם במאפייני עמידות ,ביצועים ,אבטחה
וניהול ברמת  ,Eliteלעבודה במשרד או
בדרכים.

● [1]Windows 8.1
● צג בגודל  29.46ס"מ )" (11.6באלכסון

מתוכנן לעמידות
● ניתן להמיר את מחשב ה [2]EliteBook Ultrabook™-הדק במיוחד ובעל הביצועים המקיפים של  HPלמחשב לוח וכמו כן ,הוא
מתוכנן לעבור מבדקי  3MIL-STD 810Gוכולל מארז מגנזיום ומקלדת עמידה בפני התזת נוזלים.
גמישות עם יכולת כיפוף לאחור
● נצל את הגמישות המובנית בבחירת אפשרות הקלט מבין עט  [4],HP Executiveמסך המגע ,או המקלדת האופציונליים כדי לעבוד
עם חמשת מצבי השימוש הזמינים במחשב .HP EliteBook Revolve 810
ביצועים ללא פשרות
● הגבר את הפרודוקטיביות שלך בעזרת  1,Windows 8.1טכנולוגיית מעבד  Intel® Core™ i3/i5/i7 ULTהמתקדמת ביותר מדור
חמישי ,5חיי סוללה ארוכים ,יכולת עגינה ארגונית ואפשרויות אחסון עתירות ביצועים.
אבטחה חזקה ,ניהול אפקטיבי
● קבל כלי אבטחה וניהול המקלים על עומס צוותי ה IT-בעזרת ™ Intel® vProאופציונלי  6וסדרה מקיפה של כלים מ HP-לרבות HP
 HP Sure Start 7,BIOSphereו8.HP Touchpoint Manager-

כולל
● עבוד בביטחון באמצעות מחשב  HP EliteBook Revolve 810שעבר בדיקות מקיפות.
● רכיבים מעולים כגון מארז מגנזיום ומקלדת עמידה בפני התזת נוזלים עם תאורה אחורית מאפשרים לך להתמקד בעבודה.
● שפר את הפרודוקטיביות בעזרת העט האופציונלי למחשב הלוח  [4]HP Executiveעם מאפיינים משופרים של מגע מיידי מהיר
ושליטה מדויקת.
● עבוד במקומות נוספים עם אפשרויות קישוריות מרובות שיסייעו לך להישאר מחובר-גם בדרכים.
●  HP Sure Startמזהה פגיעות וכולל פתרון בעיות עצמי של ה.BIOS-
● נהל נתונים ,אבטחה והתקנים מתוך פתרון אחד מבוסס-ענן עם 8.HP Touchpoint Manager
● נצל את האחריות והתמיכה העולמית שניתן לסמוך עליה שמספקת .HP
● הודות למרכז התמיכה של שירותי  ,HP Care Servicesתוכל לקבל תמיכה טכנית בקלות רבה יותר .סמוך על המומחיות
בעלות-תועלת ,הזמינה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,ומכסה מגוון מותגים ,התקנים ומערכות הפעלה9.
● עזור להגדיל ככל הניתן את תזרים מזומנים באמצעות מינוי חודשי כדי להשתמש בחומרה ובשירותים הטובים מסוגם — וכמו כן
קבל אפשרות להחליף את המחשב שלך במחשב חדש מדי שלוש שנים10.
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מחשב לוח  HP EliteBook Revolve 810 G3טבלת
מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 64 1
Windows 8.1 Pro for Education 64 1
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) 2-
Windows 8.1 Pro 64 1
Windows 8.1 64 1
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro) 20-
Windows 7 Professional 64 1
FreeDOS 1

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

מעבדים זמינים

מעבד  Intel® Core™ i7-5600Uעם כרטיס גרפי  ,2.6 GHz) Intel HD 5500עד  3.2 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-5500Uעם כרטיס גרפי Intel
 ,2.4 GHz) HD 5500עד  3 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-5300Uעם כרטיס גרפי  ,2.3 GHz) Intel HD 5500עד  2.9 GHzעם טכנולוגיית Intel
 ,Turbo Boostמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-5200Uעם כרטיס גרפי  ,2.2 GHz) Intel 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( 18

זיכרון

זיכרון  DDR3L SDRAMשל ) 1600 MHz ,4 GBעל גבי הלוח(; זיכרון  DDR3L SDRAMשל ) 1600 MHz ,4 GBאופציונלי(; זיכרון  DDR3L SDRAMשל ) 1600 MHz ,8 GBאופציונלי(
)זיכרון של  4 GBעל גבי הלוח ,ניתן להוסיף עוד) 4 GB :בסך הכל  (8 GBאו ((12 GB) 8 GB

אחסון פנימי
תצוגה

כרטיס גרפי זמין

שמע

לוח מקשים

כרטיס  M.2 SSDשל  ;128 GBכרטיס  M.2 SSDשל  ;180 GBכרטיס  M.2 SSDשל  ;256 GBכרטיס  M.2 SSDשל  ;512 GBכרטיס  M.2 SE SSDשל  ;180 GBכרטיס  M.2 SE SSDשל 256 GB 3
מסך דק במיוחד  HD UWVAהתומך ב MultiTouch-עם תאורת  LEDאחורית בגודל  29.46ס"מ )" (11.6באלכסון )1,366 x 768) 8
כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 5500 8
שמע ™ ;DTS Studio Soundרמקולי סטריאו משולבים; מיקרופון משולב )מערך מיקרופון כפול(; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; לחצנים להגברה ולהחלשה של עוצמת הקול
מקלדת בגודל מלא עמידה בפני התזת נוזלים עם תאורה אחורית

טכנולוגיות אלחוט

פס רחב נייד  ;HP hs3110 HSPA+פס רחב נייד  Intel Dual Band Wireless-N 7265AN 802.11a/b/g/n WiDi (2x2) WiFi ;HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4Gו Bluetooth® 4.0-משולב;
 Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/b/ac WiDi (2x2) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב 4,5,6,7

יציאות ומחברים

יציאת  ;USB 3.0יציאת  USB 3.0לטעינה; יציאת  ;DisplayPort 1.2יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; מחבר עגינה צידי; יציאת  ;RJ-45מתח AC

חריצי הרחבה

מצלמת אינטרנט
ניהול אבטחה
ממדים
משקל
מתח
חיישנים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
פתרונות הרחבה
אביזרים
אחריות

כרטיס  Micro SDאחד
מצלמת 720p HD 8

חבילת  HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Device Access Manager ,HP Client Security: HP Credential Managerעם אימות  Just in Time; HP BIOSעם HP Secure ;Sure Start 2.0
) Microsoft Security Essentials ;Erase; HP Trust Circlesדגמים עם  Windows 7בלבד(; ) Microsoft Defenderדגמים עם  ;Windows 8.1); HP SpareKey; Absolute Data Protectמודול Absolute
) Persistenceדגמים עם  Windows 7ו ;(Windows 8.1-שבב אבטחה משולב של  ;TPM 1.2חריץ למנעול בטיחות )המנעול נמכר בנפרד(; HP Touchpoint Manager 9,10,11,12,13,14,15
 22.2 x 212 x 285מ"מ

משקל התחלתי של  1.4ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת ליתיום-יון פולימר  Long Lifeבעלת  6תאים44 WHr ,

ג'ירו; מד תאוצה; מצפן; חיישן תאורת רקע; קירבה; תקשורת שדה קרוב )(NFC
מאושר ENERGY STAR® 5.0
אחריות מוגבלת למשך  3שנים )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות ,נמכרות בנפרד(
עט פעיל )בתצורות נבחרות(
אחריות מוגבלת למשך  3שנים )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות ,נמכרות בנפרד(
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מחשב לוח HP EliteBook Revolve 810 G3
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 :

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 HP Business Slim Top
Load Case

 HP Business Slim Top Load Caseהוא תיק קומפקטי ,מסוגנן ועמיד שנועד למחשבים הניידים העסקיים של  HPקלי המשקל בעלי
הפרופיל הדק )עם מסכים של עד  14.1אינץ' באלכסון(.

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®-

סוללת HP OD06XL Long Life
Notebook Battery

סוללת  HP OD06XL Long Life Batteryהיא סוללה נוספת או חלופית עבור מחשב הלוח .HP EliteBook Revolve Tablet PC

מתאם HP 65W Smart Travel
AC Adapter

מתאמי מתח  ACשל  HPמספקים מתח למחשב הנייד שלך ובמקביל טוענים את הסוללה הפנימית .הודות למתאמים אלה יש לך יכולת לספק
מתח למחשב הנייד כאשר אתה רחוק מהמשרד או בדרכים .המתאם  HP 65W Slim Travel Adapterהינו אידיאלי לנוסעים ברחבי העולם או
ל"לוחמים בדרכים" המרבים בנסיעות .המתאם דק יותר ב 40%-לעומת המתאם הסטנדרטי  65Wומכיל יציאת  USBנוחה לטעינת אביזרים
אחרים במהלך העבודה .ארבעה חיבורי מתאם בינלאומיים מסייעים לוודא שהמתאם  Slim Travel Adapterפועל בכל מקום .תיק מגן
לנשיאה מסוגנן שומר על הכל במקום אחד.

 :HP Care Packלמשך  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 מוצרH5M91AA :

מספר מוצרH6E52AA :

מספר מוצרH6L25AA :

מספר מוצרJ0E43AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרU4414E :
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מחשב לוח HP EliteBook Revolve 810 G3
הערות שוליים להעברת הודעות
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנה משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
 2לא כל התצורות עומדות בדרישות כדי לפעול כ.Ultrabook™-
] [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.
 4נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 Multi-Core 5מיועד 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 לתצורות החומרה והתוכנה שלך .המספור של  Intelאינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה
יותר.
 6לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיית  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
 7מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
 HP Touchpoint Manager 8תומך במערכות ההפעלה ™ ,iOS ,Androidו Windows-ובמחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וטלפונים חכמים ממגוון יצרנים .לא זמין בכל מדינות/אזורים ,ראה  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינות Touchpoint Manager .מחייב רכישת מינוי.
] [9שירותי  HP Careהם אופציונליים .רמות השירות וזמני התגובה של שירותי  HP Care Servicesעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות .לקבלת פרטים ,בקר בכתובת  .www.hp.com/go/cpcשירותי  HPכפופים לתנאים ולהתניות של
 HPבנוגע לשירות ,המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה .ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי ,וזכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות או מהאחריות המוגבלת של  HPהמסופקת עם מוצר  HPשברשותך.
 10הצעות מימון ושירות זמינות באמצעות חברת  ,Hewlett-Packard Financial Servicesחברות הבת שלה והחברות המסונפות אליה )להלן ביחד  (HPFSCבמדינות/אזורים מסוימים והן כפופות לאישור אשראי ולביצוע תיעוד סטנדרטי של  .HPFSCמינויים לשימוש זמינים לתקופות של  24או  36חודשים.
התעריפים והתנאים מבוססים על דירוג האשראי של הלקוח ,סוג ההצעה ,האפשרויות וסוג השירותים ו/או הציוד .ייתכן שלא כל הלקוחות יעמדו בדרישות .לא כל השירותים או ההצעות זמינים בכל המדינות/אזורים .מגבלות אחרות עשויות לחול HPFSC .שומרת את הזכות לשנות או לבטל תוכנית זו בכל
עת ללא הודעה מראש.

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.
 3עבור כונני  1 = 1 GB ,Solid State Driveמיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 16GBעבור  (Windows 7מזיכרון המערכת ועד ) 30GBעבור  (Windows 8.1משטח הדיסק שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
 4עבור  802.11נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של
המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
] WWAN [5הוא מאפיין אופציונלי .שימוש בפס רחב דורש הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים .רשת  LTEדור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים ובכל
המדינות/אזורים.
 Bluetooth™ 4.0 6זמין במערכת ההפעלה  Windows 8.1בלבד.
 802.11 7משולב  Bluetoothזמין לרכישה בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
] [8דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 HP Touchpoint Manager 9תומך במערכות ההפעלה ™ ,iOS ,Androidו Windows-ובמחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וטלפונים חכמים ממגוון יצרנים .לא זמין בכל מדינות/אזורים ,ראה  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינות HP Touchpoint Manager .מחייב רכישת
מינוי .מאפייני  HPמחוץ לפס בלבד הכוללים מחיקה ,נעילה ,ביטול נעילה ודיווח קודי שגיאה של אתחול  BIOSמתוכננים להיות זמינים במחשבי  EliteBookנבחרים של  HPומחייבים טכנולוגיית ™ Intel® vProופועלים במצבי צריכת חשמל של /S3שינה/S4 ,מצב שינה ו/S5-תוכנה מושבתת.
 HP File Sanitizer 10מיועד לתרחישי השימוש 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 מאפיין הגריסה בעת סגירת הדפדפן.
 Secure Erase 11נועד לשיטות המתוארות במהדורה המיוחדת מספר  800-88שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה.
 12תוכנת  Absolute Data Protectטעונה מראש ,נדרש מינוי .בקר בכתובת  http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hpלקבלת כל הפרטים .סוכן תוכנת  Absolute Data Protectנמסר כשהוא מושבת .על הלקוח להפעיל אותו .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 הנתונים מבטל את התשלום בעבור השירות  .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
] [13שימוש בחבילת  HP Client Securityמחייב התקנה של Windows
 HP SpareKey 14מחייב הגדרת משתמש ראשונית
 15מודול  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
 HP ePrint 6דורש חיבור אינטרנט למדפסת  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט והרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,סוגי המסמכים והתמונות הנתמכים ופרטים נוספים לגבי  ,HP ePrintראה www.hp.com/go/businessmobileprinting
 17תוכנת  HP PageLiftדורשת  Windows 7או מהדורה מתקדמת יותר.
 Multi-Core 18מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .מחשוב  64-bitבארכיטקטורת ® Intelמצריך מערכת מחשב עם מעבד ,מערך שבבים ,BIOS ,מערכת הפעלה ,מנהלי התקן ויישומים שמותאמים
לארכיטקטורת  .Intel® 64המעבדים לא יפעלו )כולל הפעלה של  (32-bitללא  BIOSהמותאם לארכיטקטורת  .Intel® 64הביצועים משתנים בהתאם לתצורות החומרה והתוכנה שלך .המספור של  Intelאינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.
 20במערכת 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.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/notebooks
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
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