גיליון נתונים

HP Elite x2 1011 G1
עבודה עם סגנון
מחשב לוח או ™ - Ultrabookלמה לא
שניהם? ההתקן האחד שתזדקק לו בכל
מקום שאליו הפעילות העסקית שלך תיקח
אותך .התקן זה ,בעל ניידות גבוהה במיוחד
ועמידות ללא תחרות ,כולל את מאפייני
האבטחה והניהול המובילים של .HP
2

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

בנוי לעמידות ולניידות

● צא לדרך עם מחשב לוח אלגנטי ,עמיד ובעל מראה מסוגנן .צרף אליו את המקשים הנוחים והכוח העקבי של מקלדת  HP Premiumבגודל מלא ,עם ציר
רפלקס עמיד.

הכוח של ™Ultrabook

2

● השג עוצמה מרבית עם  1,Windows 8.1מעבדי  Intel® Core™ Mמדור חמישי 4עם ™ vProאופציונלי 5וחיי סוללה ארוכים באמצעות הסוללות
הכפולות במחשב הלוח ובבסיס המקלדת.

הגנה חזקה לנתונים והתקנים

● הגן על מידע רגיש באמצעות  TPM 7,HP Client Security 6,HP BIOSphere ,HP Sure Startו 3.SED-קבל גם ביטחון נוסף באמצעות קורא כרטיסים
חכמים וטביעות אצבע משולב במקלדת  Powerהאופציונלית3.

אביזרים עבור כל מה שדרוש לך

● תן מענה לצרכים הספציפיים של העסק שלך עם אביזרים שנועדו לשפר את היעילות ,כולל התקן עגינה אלחוטי אופציונלי לארגונים 3,מקלדת ,Power
מקלדת קלה לנסיעות 3ועט 8.Wacom

כולל
●
●
●
●
●
●
●
●

בצע שינויי עריכה עם עט  8Wacomותהנה מיציבות בזכות ציר הרפלקס במקלדת האופציונלית.
תוכל ליהנות מעיצוב עמיד ואיכותי שנועד לעמוד בבדיקות  9MIL-STD 810Gובתהליך  Total Test Processשל .HP
ארגן פגישות וירטואליות באמצעות  Qualcomm GOBI™ 4G LTE WWANהאופציונלי 10ושתי מצלמות.
הפחת את זמן הניהול בזכות העיצוב הרב-תכליתי 6HP Client Management Solutions ,ו5.Intel® vPro™-
הפק תועלת מהיציבות של מחזור חיים ארוך ומתמיכה עולמית שניתן לסמוך עליה.
נהל נתונים ,אבטחה והתקנים מתוך פתרון אחד מבוסס-ענן עם 12.HP Touchpoint Manager
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 הפעלה13.
עזור להגדיל את תזרים המזומנים באמצעות מינוי חודשי לשימוש בחומרה ובשירותים הטובים מסוגם — ובנוסף תקבל אפשרות להחליף את המחשב
שלך במחשב חדש כל שלוש שנים14.
3
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טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 641
10 Home 64
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro)2-
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)28-
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

מעבדים זמינים3

מעבד  Intel® Core™ M-5Y71עם כרטיס גרפי  ,1.2 GHz) Intel HD 5300עד  2.9 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ M-5Y51עם כרטיס גרפי Intel HD
 ,1.1 GHz) 5300עד  2.6 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ M-5Y10cעם כרטיס גרפי  ,800 MHz) Intel HD 5300עד  2 GHzעם טכנולוגיית Intel
 ,Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(

1Windows

משפחת מעבדים3

מעבד Intel® Core™ M

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

אחסון פנימי

 128 GBעד 512 GB M.2 SSD4
 180 GBעד  256 GBכונן M.2 SE SSD4

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 5300

טכנולוגיות אלחוט

כרטיס בעל רצועה משולשת  (2x2) Intel® Wireless-AC 17265 802.11a/b/g/n/acוכרטיס  WiGigעם  Bluetooth® 4.0משולב; כרטיס בעל רצועה כפולה Intel® Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac
 (2x2) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב; כרטיס בעל רצועה כפולה  (2x2) Intel® Wireless-AN 7265 802.11a/b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב; פס רחב נייד  ;HP hs3110 HSPA+פס רחב נייד HP lt4112
5,6,7LTE/HSPA+ Qualcomm® Gobi™ 4G

חריצי הרחבה

כרטיס ) microSDמחשב לוח(; כרטיס ) micro SIMמחשב לוח(; קורא כרטיסים חכמים )מקלדת (Power

זיכרון מרבי

תצוגה

שמע

תקשורת

יציאות ומחברים
התקן קלט

עד זיכרון 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  .1,600 MT/sזיכרון דו-ערוצי מולחם ) 4 GBאו (8 GB

מסך מגע  HD BrightView IPS eDPדק במיוחד עם תאורת  LEDאחורית בגודל  29.46ס"מ )" (11.6באלכסון ) ;(768 x 1,366מסך מגע  FHD BrightView IPS eDPדק במיוחד בגודל  29.46ס"מ )"(11.6
באלכסון עם תאורת  LEDאחורית ) ,(1,080 x 1,920אביזר דיגיטציה קיבולי עם יכולות  ,Multi-Touchסיבוב אוטומטי ,חיבור ישיר ,זכוכית Corning® Gorilla® Glass 310
שמע ™ ;DTS Studio Soundשני רמקולים )בחזית(; מערך מיקרופונים כפול עם ביטול הד ,שיכוך רעשים; יציאת אוזניות וכניסת מיקרופון )משולב(; תוכנת הפחתת רעשים מתקדמת של HP

כבל ) HP Elitepad Ethernetאופציונלי(

מחבר עגינה לבסיס )מחשב לוח(; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת )מחשב לוח(; יציאת ) DisplayPort 1.2מקלדת  ;(Powerיציאת ) USB 3.0מקלדת  ;(Powerיציאת  USB 3.0לטעינה )מקלדת  ;(Powerמחבר
עגינה למחשב לוח )מקלדת  ;(Powerמחבר עגינה לתמיכה בפלאג )מקלדת  ;(Powerיציאה משולבת לאוזניות/מיקרופון )מקלדת  ;(Powerיציאת  ACשל  4.5מ"מ עם פינים מרובים )מקלדת (Power
)אופציונלי(;8

מקלדת  Powerשל  81/82מקשים עם ריווח גדול ,תאורה אחורית ,עמידה בפני התזת נוזלים עם מאפיין ניקוז )אופציונלי(; מקלדת נסיעות של  81/82מקשים עם ריווח גדול ,תאורה אחורית
לוח המגע ™ ForcePadמזכוכית )עם משטח שעבר גילוף כימי( עם לחצן הפעלה/כיבוי ,תומך בגלילה דו-כיוונית עם מקרא ,בהקשות ובמחוות המופעלות כברירת מחדל ,בגלילה בשתי אצבעות ובביצוע זום
בשתי אצבעות )צביטה(; עט  Wacomעם אביזר דיגיטציה )אופציונלי(9

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט  2 MP FHDקדמית ברזולוציה של  ;1,080pמצלמת אינטרנט  5 MP FHDאחורית ברזולוציה של

ניהול אבטחה

שבב  ,Infineon) TPM 1.2/2.0מולחם(; קורא טביעות אצבע של ) HPמקלדת  ;(Powerקורא כרטיסים חכמים משולב )מקלדת  ;(Powerאימות טרום-אתחול )סיסמה ,כרטיס חכם(; HP Client Security; HP File
 ;Drive Encryption ;Sanitizerמודול ) Absolute Persistenceדגמים עם  Windowsבלבד(;  HP Device Access Managerעם אימות ) Just in Time; HP SpareKey; Microsoft Security Defenderדגמים
עם  Windows 8.1בלבד(17,18,19,20,21

תוכנות זמינות

מתח

ממדים

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

101,080p

 ;HP Support Assistant ;HP PageLift ;HP Hotkey ;HP ePrint ;HP 3D Driveguardתוכנת Intel® WiDi11,12,13,23

מתאם  ACחכם של  45וואט; מתאם  ACלמחשב  4.5 ,HP ElitePadמ"מ )מחשב לוח(
סוללת ליתיום-יון פולימר בעלת חיים ארוכים ,עם  2תאים) 33 WHr ,מחשב לוח(; סוללת ליתיום-יון פולימר בעלת חיים ארוכים ,עם  6תאים) 21 WHr ,מקלדת (Power
סוללת ליתיום יון בעלת תוחלת חיים ארוכה עם  2תאים) 33 WHr ,מחשב לוח( :עד  12שעות ו -45דקות ) ,MM07בדגמים עם  ,(Windows 7עד  9שעות ) ,MM12בדגמים עם  Windows 8); 2תאים ,סוללה
בעלת תוחלת חיים ארוכה  33 WHr,ו -6תאים ,סוללה בעלת תוחלת חיים ארוכה) 21 WHr ,מחשב לוח עם מקלדת אופציונלית בעלת ספק כוח פנימי( ,עד  20שעות ) ,MM07בדגמים עם  ,(Windows 7עד 14
שעות ו -15דקות ) ,MM12בדגמים עם Windows 8)24,25,26,27
 2.08 x 20.61 x 29.8ס"מ )מחשב לוח עם מקלדת  1.07 x 19.27 Power); 29.8 xס"מ )מחשב לוח(;  0.6 x 21 x 29.56ס"מ )מקלדת לנסיעות(

משקל התחלתי של  0.78ק"ג )מחשב לוח(; משקל התחלתי של  0.77ק"ג )מקלדת עם ספק מתח נפרד(; משקל התחלתי של  0.53ק"ג )מקלדת נסיעות(;
)התצורה במשקל הנמוך ביותר .המשקל משתנה בהתאם לתצורה .ראה (.QuickSpecs

דל

בהלוגן22

קיימות תצורות זמינות המאושרות על-ידי ®ENERGY STAR

אחריות מוגבלת למשך  3שנים )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות לרכישה בנפרד( ,אחריות מוגבלת למשך  3שנים על סוללת המקלדת העיקרית ומקלדת .Power
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
כונן HP External USB DVDRW
Drive

חבר כונן  RW/DVDחיצוני בחיבור  USBשל HPלכל יציאת  USBזמינה במחשב לקבלת גישה מיידית לכתיבה/קריאה למדיה האופטית.

מספר מוצרF2B56AA :

1

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.

מתאם תצוגה אלחוטי של HP

שתף את התוכן עם כל הנוכחים בחדר על-ידי שליחתו באופן אלחוטי לתצוגה או למקרן מהמחשב הנייד ,מחשב הלוח הטלפון החכם בעזרת
מתאם התצוגה האלחוטי של  HPהמאפשר שימוש במבחר אפשרויות של טכנולוגיה אלחוטית.

ערכת ניקוי למחשב לוח של HP

הסר במהירות ובקלות הכתמות ,מריחות ,וטביעות אצבע ושמור על בהירות מסך מיטבית עם ערכת הניקוי למחשב הלוח של .HP

שרוול  HP Pro 12למחשב לוח

באפשרותך לשאת את מחשב הלוח באלגנטיות—ביד או באלכסון—בתוך המשרד ומחוצה לו באמצעות השרוול למחשב לוח HP Pro 12
הקומפקטי והעמיד ,שתוכנן לסייע לך להגן על מחשב הלוח כשאתה בדרכים.

למשך  3שנים ביום העבודה
הבא באתר הלקוח

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק.
מספר מוצרUC909E :

מספר מוצרJ0E43AA :

מספר מוצרJ1V25AA :

מספר מוצרK6F99AA :

1

מספר מוצרL0W37AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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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
 2לא כל התצורות עומדות בדרישות כדי לפעול כ.Ultrabook™-
 3נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
] 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.
 5לצורך 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.
 6מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
 7נדרש .Windows
 8עט  Wacomזמין כאפשרות ניתנת להגדרה הזמינה בדגמים שמוזמנים עם מסך של אביזר דיגיטציה .דגמים ללא אביזר דיגיטציה מובנה אינם תואמים לעט.
] [9בדיקת  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.
 10מודולי ® Qualcomm® Gobiמובנים זמינים במוצרי  HPנבחרים ומחייבים הסכם שירות לנתונים אלחוטיים ,תמיכת רשת ,ואינם זמינים בכל המדינות/אזורים .פנה לספק שירות כדי לקבוע אם השירות זמין ונתמך במדינה/אזור שלך .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל המדינות/אזורים .מהירויות
החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים אחרים.
 HP Touchpoint Manager 12תומך 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 מנוי.
מאפייני  HPמחוץ לפס בלבד הכוללים מחיקה ,נעילה ,ביטול נעילה ודיווח קודי שגיאה של אתחול  BIOSמתוכננים להיות זמינים במחשבי  EliteBookובמחשבי לוח נבחרים של ,HPמחייבים טכנולוגיית ™ Intel® vProופועלים במצבי צריכת חשמל של /S3שינה/S4 ,מצב שינה ו/S5-תוכנה מושבתת.
] [13שירותי  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 HP
בנוגע 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.
 14הצעות 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.
] 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.
 4עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 8.1/10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 5תקשורת אלחוטית של  802.11היא מאפיין הרחבה אופציונלי והיא מחייבת נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 6מודול רשת  LTEמדור רביעי הוא אופציונלי והשימוש בו מחייב 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  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים ובכל
המדינות/אזורים.
 7יש להציב את המחשב הנייד או את מחשב הלוח התואם ל WiGig-במרחק של עד  1.2מטר ) 4רגל( וללא חסימה של קו הראייה מהתקן העגינה האלחוטי .תחנת העגינה האלחוטית המתקדמת של  HPתואמת ל HP Elite x2 1011 G1-עם התקנה אופציונלית של כרטיס  Intel Wireless ACבעל רצועה
משולשת בשילוב כרטיס .WiGig
] [8מקלדות  Powerומקלדות נסיעות נמכרות בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 9עט  Wacomזמין כאפשרות ניתנת להגדרה הזמינה בדגמים שמוזמנים עם מסך של אביזר דיגיטציה .דגמים ללא אביזר דיגיטציה מובנה אינם תואמים לעט.
] [10דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 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 ePrintבקר באתר www.hp.com/go/businessmobileprinting
 12תוכנת  HP PageLiftדורשת  Windows 7או מהדורה מתקדמת יותר.
 :HP Support Assistant 13נדרשת גישה לאינטרנט
 HP Touchpoint Manager 14תומך 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 ,HPמחייבים טכנולוגיית ™ Intel® vProופועלים במצבי צריכת חשמל של /S3שינה/S4 ,מצב שינה ו/S5-תוכנה מושבתת.
 15חבילות  HP Client Catalog ,(BCU) HP BIOS Config Utility ,(SSM) HP System Software Manager ,HP Driver Packו HP CIK for Microsoft SCCM-זמינים כהורדה ללא תשלום מאתר הניהול של  :HPכתובת אתר הניהול היא .www.hp.com/go/clientmanagement
 LANDESK 16מחייב מינוי.
 17קושחת ה TPM-היא מגרסה  .2.0חומרת ה TPM-היא  ,v1.2ערכת משנה של מפרט  TPM 2.0מגרסה  v0.89כפי שמיושמת בטכנולוגיית .(PTT) Intel Platform Trust
 18שימוש בתוכנת  Client Securityמחייב התקנה של .Windows
 File Sanitizer 19משמש לתרחישי שימוש המתוארים בנספח  .DOD 5220.22-Mאין תמיכה בכונני ) Solid State Driveכונני  .(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.
 20תוכנת  Drive Encryptionדורשת  .Windowsהנתונים מוגנים לפני הכניסה ל .Drive Encryption-כיבוי המחשב או מעבר למצב שינה גורמים ליציאה מ Drive Encryption -ומונעים גישה לנתונים.
 21מודול  BIOS Absolute Persistenceנשלח במצב מושבת ,ויופעל על-ידי הלקוח בעת רכישה והפעלה של מינוי .השירות עשוי להיות מוגבל לאזורים מסוימים .בדוק עם  Absoluteלגבי זמינות מחוץ לארה"ב .שירות המינויים 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 שירות  .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
 22ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 23מאפיין  Intel® WiDiמשולב זמין בתצורות נבחרות בלבד ודורש מקרן ,טלוויזיה או צג מחשב הנרכשים בנפרד ,עם מקלט  WiDiמשולב או חיצוני .מקלטי  WiDiחיצוניים מתחברים למקרן ,לטלוויזיה או לצג המחשב באמצעות כבל  HDMIסטנדרטי ,שגם הוא נרכש בנפרד.
 24משך חיי הסוללה ב Windows 7 MM07-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות הטעונות ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת
 www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
 25משך חיי הסוללה ב Windows 8 MM12-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות הטעונות ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת
 www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
 26נדרשת מקלדת בעלת ספק מתח פנימי וסוללה לרכישה בנפרד .משך חיי הסוללה ב Windows 7-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות הטעונות ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת
באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
 27נדרשת מקלדת בעלת ספק מתח פנימי וסוללה .יש לרכוש בנפרד .משך חיי הסוללה ב Windows 8 MM12-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות הטעונות ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של
הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת  www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
 28במערכת זו מותקנת מראש תוכנת  Windows 7 Professionalומצורפים 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 וכן הלאה( 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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