גיליון נתונים

מחשב נייד HP 350 G2
מחשב נייד עסקי אמין
הישאר מחובר באמצעות טכנולוגיות חיוניות
במחיר משתלם ,המסייעות לך להישאר
פרודוקטיבי במשרד או מחוצה לו .העיצוב
העמיד מסייע להגן על המחשב שלך במהלך
שימוש בדרכים ומערך מלא של יציאות
מאפשר לך לחבר בקלות את ההתקנים שלך.

 HPממליצה על .Windows
● [1]Windows 8.1
● גודל המסך 39.6 :ס"מ )" (15.6באלכסון

מעוצב לאנשי מקצוע

● מחשב נייד  350בנוי כדי לספק אמינות– מבפנים ומבחוץ – וכדי לענות על הצרכים של אנשי מקצוע הממשיכים לעבוד גם בדרכים.

תחנת כוח לעסקים

● קבל את הכלים הדרושים לך להישאר בעמדה מובילה בעבודה עם  1Windows 8.1ומעבדי  Intel® Core™ i3/i5/מדור רביעי או חמישי לפי בחירתך,
ואתה מוכן לעבודה.

2

אבטחה חיונית

● הגן על המחשב ועל הנתונים שלך באמצעות  3TPMאופציונלי ,קורא טביעות אצבע של  4HPאופציונלי ,וחריץ למנעול אבטחה.

חתוך את הכבלים

● התחבר עם עמיתים לעבודה בעזרת  WLAN5ו Bluetooth® -אופציונלי 4במשרד או בנקודות החמות המועדפות עליך.

כולל
●
●
●
●
●
●
●

המחשב הנייד עלול לספוג פגיעות וחבטות HP 3D DriveGuard .מסייע להגן על הנתונים כשאתה בדרכים על-ידי זיהוי תנועות פתאומיות והגנה על
הכונן הקשיח6.
הישאר ממוקד בזמן שהמחשב מוגן מפני התזות קלות בלתי מכוונות.
תמיד תיראה במיטבך גם בתאורה עמומה עם מצלמת אינטרנט אופציונלית בחדות גבוהה4.
גרפיקה בדידה אופציונלית של ™ 4AMD Radeonעם זיכרון וידאו של עד  2GBבמחשב הנייד  HP 350מספקת חוויות חזותיות מרשימות על-גבי
תצוגת  .HDציפוי נגד בוהק מאפשר קריאה נוחה כמעט בכל תנאי התאורה.
קבל את כל החיבורים הדרושים לך עם יציאות חיוניות וכונן  DVDמובנה אופציונלי4.
הדפס בעת חיבור לנקודה חמה או לאינטרנט7.
סוללה הניתנת להחלפה על-ידי המשתמש מעניקה לך נוחות של תחזוקה קלה.
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מחשב נייד HP 350 G2
טבלת מפרטים

 HPממליצה על .Windows

מערכת הפעלה זמינה

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 8.1 Single Language 641
2
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro 64) -
FreeDOS 2.0

מעבדים זמינים3

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™ i3-4030Uעם כרטיס גרפי Intel
 ,1.9 GHz) HD 4400מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Pentium® 3805Uעם כרטיס גרפי בחדות גבוהה של  ,1.9 GHz) Intelמטמון של  2 ,2 MBליבות(; מעבד  Intel® Celeron® 3205Uעם כרטיס
גרפי  ,1.5 GHz) Intel HD Graphicsמטמון של  2 ,2 MBליבות(

משפחת מעבדים3

מעבד  ;Intel® Core™ i5מעבד  ;Intel® Core™ i3מעבד ®Intel® Pentium

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

עד זיכרון 8 GB DDR3-1600 SDRAM4
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s
שני רכיבי SODIMM

 500 GBעד 5,400) TB SATA 1

אחסון אופטי

SuperMulti DL
)ללא אפשרות של כונן אופטי(

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphics 5500כרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphics 4400כרטיס גרפי HD Graphics
בדיד 2 GB) AMD Radeon™ R5 M240 :זיכרון  DDR3ייעודי ,ניתן להחלפה(11

תצוגה

שמע

6DVD+/-RW

סל"ד(5

מסך בחדות גבוהה בגודל  39.6ס"מ )" (15.6באלכסון עם תאורת  LEDאחורית וציפוי נגד בוהק )x 1,366

שמע ™ ;DTS Soundשני רמקולים; שני מיקרופונים דיגיטליים

טכנולוגיות אלחוט

) 802.11b/g/n (1x1ו Bluetooth® 4.0-משולב;  (2x2) 802.11a/b/g/nעם  WiFiוBluetooth® 4.0-

חריצי הרחבה

קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים של  HPבמגוון תבניות; כרטיס מיני אחד בחצי גודל
)קורא מדיה דיגיטלית במגוון תבניות תומך ב(.SDXC ,SDHC ,SD-

תקשורת

יציאות ומחברים
התקן קלט

כרטיס (10/100/1000) GbE NIC

10(768

®10Intel

משולב7,8

 2יציאות  ;USB 3.0יציאת  ;USB 2.0יציאת  ;VGAיציאת  ;HDMIשקע משולב לאוזניות/מיקרופון; חיבור מתח  ;ACיציאת RJ-459
מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ,עמידה בפני התזת נוזלים עם לוח מקשים מספרי
לוח מגע התומך במחוות  ,Multi-Touchהקשות מופעלת כברירת מחדל ,גלילה בשתי אצבעות וצביטה מופעלות כברירת מחדל

מצלמת אינטרנט

מצלמת ) HDבדגמים

ניהול אבטחה

חריץ למנעול בטיחות )יש לרכוש את המנעול בנפרד(; קורא טביעות אצבע של ) HPאופציונלי(; שבב אבטחה משובץ ) TPM 1.2בדגמים

תוכנות זמינות
מתח

ממדים

משקל

סביבתי

אחריות

נבחרים(10

Security Assistant; CyberLink YouCam 5; HP 3D Driveguard; HP ePrint ;HP Recovery Manager; HP SimplePass
מתאם  ACחכם של  45וואט; מתאם  ACשל  65וואט
סוללת ליתיום יון בעלת  4תאים41 WHr ,

12,13HP

נבחרים(14

 38.4 x 26.4 x 2.31ס"מ

משקל התחלתי של  2.3ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל

בהלוגן15

אחריות מוגבלת למשך שנה )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות ,לרכישה בנפרד( ,אחריות מוגבלת למשך שנה על הסוללה הראשית
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מחשב נייד HP 350 G2
אביזרים ושירותים )לא כלול(
מנעול HP Notebook Combo
Lock

 HPממליצה על .Windows
מנעול כבל משולב למחשב נייד של  HPכולל כבל של פלדה מגולוונת באורך  2מטר ,עמיד בפני חיתוך ומצופה ויניל ,ברמת ייצור לכלי תעופה,
הניתן לליפוף סביב כל חפץ קבוע ומתחבר בקלות לכל התקן עם עם חריץ למנעול בתקני התעשייה .לדוגמה מחשב נייד ,תחנת עגינה ,מחשב
שולחני ,צג שטוח ,מדפסות או מקרן.

מספר מוצרAY475AA :

משכפל יציאות HP 3005pr USB
3.0 Port Replicator

כל מה שדרוש לך באופן יומיומי ,זמין עבורך באמצעות חיבור אחד פשוט .משכפל היציאות  HP 3005pr USB 3.0 Port Replicatorהוא
הפתרון המושלם שאינו תלוי-פלטפורמה להקצאה חמה של תחנות עבודה .התחבר לאינטרנט ,הפוך עד שישה מהתקני ה USB-לשימוש
יומיומי לזמינים באופן מיידי והגבר את הפרודוקטיביות שלך באמצעות חיבור לשתי תצוגות חיצוניות—הכל באמצעות כבל  USB 3.0אחד.

עכבר לייזר  USBעם  3לחצנים של
HP

עכבר הלייזר  USBעם  2לחצנים של  HPהמלוטש והעמיד באופן מרשים מתוכנן לביצועים יומיומיים ולהשלמת המחשב הנייד HP Business
.Notebook

תיק HP Business Top Load
Case

תיק  HP Business Top Load Caseמסוגנן ועמיד מאפשר לך לשאת את המחשב הנייד ואת האביזרים היומיומיים בנוחות מרבית.

מספר מוצרH5M92AA :

מתאם HP 90W Slim Combo
 Adapterעם USB

עבוד בפרודוקטיביות בעזרת המתאם הדק המשולב של  90וואט של  ,HPשבעזרתו ניתן להפעיל את המחשב הנייד העסקי או את מחשב
ה Ultrabook™-של .HP

למשך  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 מוצרUK703E :

מספר מוצרH1L08AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרH4B81AA :

מספר מוצרH6Y84AA :
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 HPממליצה על .Windows

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
] 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.
 TPM 3הוא מאפיין אופציונלי שזמין רק עם מעבדי  Intel ® Core i3/i5מדור חמישי.
 4נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
] [5נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 6נדרש .Microsoft Windows
 7דורש 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

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 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
 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.
 4ביצועים משופרים של ערוץ כפול דורשים רכיבי  SODIMMבעלי גודל ומהירות זהים בשני חריצי הזיכרון.
 5עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 36 GBעבור  (Windows 8.1משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 6תקליטורים בעלי שכבה כפולה יכולים לאחסן יותר נתונים מאשר תקליטורים בעלי שכבה יחידה .עם זאת ,ייתכן שתקליטורים בעלי שכבה כפולה שנצרבים בכונן זה לא יהיו תואמים לכונני  DVDונגני  DVDקיימים רבים המיועדים לשכבה יחידה .לתשומת לבך DVD-RAM ,אינו יכול לקרוא או לכתוב
למדיה של  2.6 GBבעלת שכבה יחידה 5.2 GB/בעלת שכבה כפולה  -בגרסה  .1.0אין להעתיק חומרים המוגנים בזכויות יוצרים.
 WiFi 7וחבילות  WiFiהם מאפיינים אופציונליים .נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 Bluetooth™ 8מחייב התקנה של .Windows
] [9כבל  HDMIנמכר בנפרד.
] [10דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 11זיכרון גרפיקה בדידה משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצועי וידאו .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי וידאו אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 HP ePrint 12דורש 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
 13השימוש ב HP 3D Drive Guard-מחייב התקנה של .Windows
] [14קורא טביעות אצבע הוא מאפיין אופציונלי.
 15ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן
 PRC 16בלבד

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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