גיליון נתונים

מחשב  HP Spectre Pro x360 G1רב-מצבי
גמישות אמיתית ,חדשנות אמיתית ,עוצמה אמיתית
מחשב  HP Spectre Pro x360המלוטש
שתוכנן באופן מדויק מציע את היתרונות של
תנועת ציר עם יכולת סיבוב של  360מעלות
וארבעה מצבי פעולה .הטכנולוגיה החדשנית
מספקת פתרון ללא פשרות שיענה על כל
הצרכים שלך.

● [1]Windows 8.1
● צג בגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון

מעוצב ודק

● אלומיניום קל משקל וקשיח מעניק מראה חלק למחשב רב-מצבי דק להפליא ) 0.61אינץ' 15.4/מ"מ( זה .הודות למשקל התחלתי של  1.5ק"ג ,תוכל
לעבור בקלות בין ארבעה מצבי משתמש שונים על-גבי מסך המגע באיכות  FHDאו  2QHDבגודל  33.7ס"מ )" (13.3באלכסון.

ביצועים מעולים

● שלוט בעומס העבודה עם  1Windows 8.1ומעבדי ™ Intel® Coreמדור חמישי 3עם טכנולוגיית ™ 4vProאופציונלית.

עוצמה ממושכת

● לעולם לא תצטרך להאט את הקצב הודות לחיי סוללה ארוכים ,המספקים שעות של יצירה ,שמירה על פרודוקטיביות ובידור ללא צורך בטעינה מחדש.

כולל
●
●
●
●
●
●
●
●
●

באפשרותך ליהנות מהשליטה האינטואיטיבית ב 1Windows 8.1-או בממשק המוכר של .Windows 7
נהל נתונים ,אבטחה והתקנים מתוך פתרון אחד מבוסס-ענן עם 5.HP Touchpoint Manager
שבב ה TPM 1.2-מגן על הנתונים החיוניים שלך בעזרת מפתחות הצפנה המבוססים על חומרה.
עבוד במקומות נוספים עם אפשרויות קישוריות מרובות שיסייעו לך להישאר מחובר-גם בדרכים.
הודות למרכז התמיכה של שירותי  ,HP Careתוכל לקבל תמיכה טכנית בקלות רבה יותר .סמוך על מומחיות עם יחס עלות-תועלת מצוין ,הזמינה 24
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,ומכסה מגוון מותגים ,התקנים ומערכות הפעלה6.
 HPמסייעת לך לחסוך בזמן ולשפר את המשאבים שלך עם שירותי מומחים בתחומים של תצורה ופריסה ,המעניקים לך פתרונות  ITמהירים ,מדויקים,
העומדים בתקנים כלל-עולמיים.
חדות גבוהה מלאה נאמנה למציאות עם צג מגע ב QHD-אופציונלי ברזולוציה גבוהה במיוחד ,בגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון2.
אלומיניום קל-משקל וקשיח מעניק למחשב רב-מצבי ודק להפליא זה מראה חלק ויפהפה.
עזור להגדיל את תזרים המזומנים באמצעות מינוי חודשי לשימוש בחומרה ובשירותים הטובים מסוגם — ובנוסף תקבל אפשרות להחליף את המחשב
שלך במחשב חדש כל שלוש שנים7.
1

גיליון נתונים

מחשב  HP Spectre Pro x360 G1רב-מצבי
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641
Windows 8.1 Single Language 641
Windows 7 Professional 641

מעבדים זמינים2

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™ i5-5300Uעם כרטיס גרפי Intel
 ,2.3 GHz) 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(

משפחת מעבדים2

מעבד ™ ;i7Intel® Coreמעבד Intel® Core™ i5

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

אחסון פנימי

 128 GBעד 512 GB M.2 SSD3

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 5500

טכנולוגיות אלחוט

 (2x2) Intel 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.0-משולב;  (2x2) Intel 802.11a/b/g/nו4.0-

יציאות ומחברים

 3יציאות  ;USB 3.0יציאת  ;DisplayPort 1.2יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; חיבור מתח AC

זיכרון מרבי

תצוגה
שמע

חריצי הרחבה

התקן קלט

עד 8 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :זיכרון מולחם; שדרוגי רכיבים פנימיים לזיכרון לא יהיו זמינים לאחר הגדרת התצורה של היצרן.
צג  FHD UWVA eDP 1.2 WLED BrightViewבגודל  33.8ס"מ )"(13.3באלכסון ) ;(1,080 x 1,920צג  QHD UWVA eDP 1.3 + PSR WLED BrightViewבגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון )x 2,560
שמע בחדות גבוהה; רמקולים כפולים; מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול עם עיצוב אלומה ,ביטול הד ותמיכה בשיכוך רעשים
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים במגוון תבניות
)תומך ב(SDXC ,SDHC ,SD-

מצלמת אינטרנט

ניהול אבטחה

תמיכה בטכנולוגיית MS BitLocker; TPM 1.2 ;Intel® Anti-Theft

ממדים

 1.54 x 21.8 x 32.5ס"מ

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

מאושר ENERGY STAR® 5.0

מתח

משקל

אחריות

®4,5,6,7Bluetooth

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ,מוארת מאחור
לוח מגע עם מחוות  Multi-Touchמופעלות .הקשות מופעלת כברירת מחדל
מצלמת אינטרנט ב ;HD-מצלמת  HP TrueVisionבHD-

תוכנות זמינות

8(1,440

מלא8

קנה את ) Microsoft Security Essentials ;Officeלדגמים עם  Windows 7בלבד(; ;Power Media Player 12 ;CyberLink Power DVD ;Foxit PhantomPDF Express for HP ;Absolute Data Protect
תוכנת ) HP PageLift ;Intel® WiDiדגמים עם 9,10,11HP ePrint ;HP Wireless Hotspot ;HP Touchpoint Manager ;CyberLink YouCam ;Adobe® Shockwave Player ;(Windows 7
מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת ליתיום-יון בעלת חיים ארוכים עם  3תאים56 WHr ,

משקל התחלתי של  1.5ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
אחריות מוגבלת לשנה )חבילות  Care Packsאופציונליות זמינות ,לרכישה בנפרד( ,אחריות לשנה על סוללת ) HP Long Life Batteryזמינה רק עם אחריות מוגבלת לשנה על פלטפורמה(
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
משכפל יציאות HP 3001pr USB
3.0

הכר את הפתרון הזמין שלך לטעינת המחשב הנייד ,שאינו תלוי-פלטפורמה להקצאה חמה של תחנות עבודה לכניסה לאינטרנט ולהתחברות
באופן מיידי לתצוגה חיצונית יחידה 1,2ולעד שלושה התקנים עם חיבור 1,3.USB

מספר מוצרF3S42AA :

מתאם  HP HDMIלVGA-

מתאם  HP HDMI to VGA Adapterמשפר את פונקציונליות התצוגה של  HP UltrabookTMאו מחשב נייד באמצעות המרת אות פלט HDMI
לקלט  VGAאנלוגי לצורך חיבור קל לתצוגת  VGAחיצונית לקבלת פרודוקטיביות של תצוגה כפולה.

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®-

מתאם  ACדק של  65וואט של HP

עבוד בפרודוקטיביות בעזרת המתאם הדק המשולב של  65וואט של  ,HPשבעזרתו ניתן להפעיל את המחשב הנייד העסקי או את מחשב
ה Ultrabook™-של .HP

שירות חומרה של  HPביום
העסקים הבא ,באתר הלקוח,
למחשבים ניידים בלבד ,למשך 3
שנים

אם נתקלת בבעיות בחומרה ,כדאי לחזור לפעילות מהר ככל הניתן .קבל תיקון ביום העסקים הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי
מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.

מספר מוצרH4F02AA :

מספר מוצרH5M91AA :

מספר מוצרH6E52AA :

מספר מוצרH6Y82AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרHL510E :
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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
] [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.
 4לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיות  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 .נמכר כמאפיין אופציונלי.
 HP Touchpoint Manager 5תומך במערכות ההפעלה ™ iOS ,Androidו Windows-ובמחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וטלפונים חכמים ממגוון יצרנים .לא זמין בכל המדינות/אזורים ,ראה  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינות Touchpoint Manager .מחייב רכישת מינוי.
מאפייני החיפוש ,המחיקה ,הנעילה ,ביטול הנעילה וההתראה בתוך הפס נתמכים ב iOS ,Android ,Windows-פרט למאפיין ההתראה שאינו נתמך ב .iOS-מאפייני  HPמחוץ לפס בלבד הכוללים מחיקה ,נעילה ,ביטול נעילה ודיווח קודי שגיאה של אתחול  BIOSמתוכננים להיות זמינים במחשבי EliteBook
נבחרים של ,HPמחייבים טכנולוגיית  Intel vProופועלים במצבי צריכת חשמל של /S3שינה/S4 ,מצב שינה ו/S5-תוכנה מושבתת.
] [6שירותי  HP Careהם אופציונליים .רמות השירות וזמני התגובה של שירותי  HP Careעשויים 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.
 7הצעות 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 כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד.
ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר 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.
 3עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  Windows 8ו (-10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 4תקשורת אלחוטית בתקן  802.11היא מאפיין הרחבה אופציונלי והיא מחייבת נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 Miracast 5היא טכנולוגיה אלחוטית שהמחשב שלך יכול להשתמש בה כדי להקרין את המסך שלך בטלוויזיות ,במקרנים ובנגני מדיה של זרימה התומכים גם ב .Miracast-ניתן להשתמש ב Miracast-כדי לשתף את הפעולות שאתה מבצע במחשב ולהציג הצגת שקופיות .לקבלת מידע נוסף:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
 6המפרטים 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
 7תוכנת  Intel WiDiמשולבת מחייבת מקרן ,טלוויזיה או צג מחשב הנרכשים בנפרד ,עם מקלט  WiDiמשולב או חיצוני .מקלטי  WiDiחיצוניים מתחברים למקרן ,לטלוויזיה או לצג המחשב באמצעות כבל  VGAו HDMI-סטנדרטיים ,שגם הם נרכשים בנפרד.
] [8דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 9לצורך שימוש ביישום  HP Wireless Hotspotנדרש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים הנרכשת בנפרד .כאשר  HP Wireless Hotspotפעיל ,יישומי ההתקן ימשיכו לפעול וישתמשו באותה תוכנית נתונים שבה משתמשת הנקודה החמה האלחוטית .שימוש בנקודה חמה אלחוטית עשוי להיות כרוך
בתשלום נוסף .בדוק את פרטי התוכנית עם ספק השירות .נדרש  Windows 8.1או  HP Connection Managerעבור .Windows 7
 HP Touchpoint Manager 10תומך במערכות ההפעלה ™ iOS ,Androidו Windows-ובמחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וטלפונים חכמים ממגוון יצרנים .לא זמין בכל המדינות/אזורים ,ראה  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינות 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 חיבור אינטרנט ,טכנולוגיית ™ Intel® vProופועלים במצבי צריכת חשמל של /S3שינה/S4 ,מצב שינה ו/S5-תוכנה
מושבתת .כונני  SATAנמחקים .אין תמיכה במחיקה מרחוק של כוננים עם הצפנה עצמית ) (SEDעם הצפנת חומרה פעילה.
] HP ePrint [11דורש 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

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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