גיליון נתונים

מחשב שולחני HP 260 G1 Mini
גודל קומפקטי ,ביצועים ביצועים ,מחיר משתלם
המחשב השולחני  HP 260 Miniעם כל
המאפיינים מספק את היתרון של העיצוב
החסכוני במקום שיכול לסייע בצמיחת
העסק שלך וכולל את כל הכלים החיוניים
הדרושים לך במחיר משתלם.

● [1]Windows 8.1

● מעבדי ™ Intel® Coreמדור רביעי

2

עבוד בבטחה ללא עלויות נוספות
● קבל את מחשב ה Mini-השולחני העסקי המשתלם המצויד באביזרים 3ובשירותי  HPאופציונליים 3הדרושים לך ,ובנוסף מעבדים חסכוניים בחשמל
המסייעים בצמצום עלויות האנרגיה.

עיצוב קטן ,רב-תכליתיות גדולה
● העיצוב התעשייתי של מחשב ה Mini-השולחני הקומפקטי עם אפשרויות הרכבה גמישות 3ואביזרים אופציונליים 3מסייע בתמיכה במגוון רחב של
תרחישי שימוש החל ממחשבים שולחניים למחשוב ציבורי וכלה בשילוט דיגיטלי.
רב עוצמה בביצועים
● בצע משימות עם מעבדי ® Intelמדור רביעי 2וכרטיס גרפי  HD 4400עם אפשרות ההרחבה ל 2Core™ i5-אם עומס העבודה דורש זאת.

מוכן לצמיחה
● מערכת האביזרים ויכולות ההרחבה של המחשב השולחני  HP 260 Miniמספקת אפשרויות מרובות בקו מוצרים אחד המתאימים לצרכים של סביבת
העבודה המגוונת.
כולל
● תרום את חלקתך על-ידי צמצום האנרגיה והעלויות בעזרת מעבדים הצורכים פחות ממחצית האנרגיה לעומת אלו המותקנים במחשבי  Miniאחרים.
● הפק את המרב מאביזרי ה Mini-התואמים של  HPהניתנים להרחבה .הרחב את אפשרויות האחסון 3,הוסף יציאות מדור קודם עם מודולי הרחבה ,קבע
את ההתקן בבטחה בעזרת מתלי בטיחות 3,או פנה מקום בשולחן העבודה שלך בעזרת מעמדים ומרכזי עבודה3.
● הגן על ההשקעה שלך והפעל את מחשב ה Mini-השולחני ישירות מהמקלדת כדי שלא תצטרך לפתוח את המארז או להתאמץ כדי להגיע ללחצן
ההפעלה כשאינו בהישג יד.
● בצע משימות רבות יותר בעזרת שני צגים ויציאת  DisplayPort 1.2ויציאות  VGAב HD-מלא ,ובנוסף השתמש ביציאות  USB 6לחיבור כל הציוד
ההיקפי הדרוש לך.
● בחר את מערכת ההפעלה המתאימה לצרכיך באופן הטוב ביותר מתוך מגוון האפשרויות של  ,Windowsלרבות 1Windows 7 ,1 Windows 8.1
ומהדורות המיועדות לתחום החינוך.
● בחר כונן קשיח סטנדרטי או שדרג לכונן  Solid Stateמהיר ואמין3.
● הגן על המערכת שלך על-ידי הצבתה במקום בטוח ללא צורך בעגלת הובלה .הודות למשקל של פחות מ -2ליבראות  0.9/ק"ג ,תוכל לשאת ולאחסן את
מחשב ה Mini-השולחני בקלות.
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מחשב שולחני  HP 260 G1 Miniטבלת מפרטים

גורם צורה

Mini

מערכת הפעלה זמינה

מעבדים זמינים

3

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

Windows 10 Pro 641
1Windows 10 Home 64
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
15
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
15
) 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
FreeDOS 2.0

מעבד  Intel® Celeron® 2957Uעם כרטיס גרפי  ,1.4 GHz) Intel HDמטמון של  2 ,2 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4030Uעם כרטיס גרפי  ,1.9 GHz) Intel HD 4400מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד ®Intel® Pentium
 3558Uעם כרטיס גרפי בחדות גבוהה של  ,1.7 GHz) Intelמטמון של  2 ,2 MBליבות(
מערך שבבים משולב במעבד
עד 16 GB4
שני רכיבי SODIMM

אחסון פנימי

עד  7,200) 500 GB SATAסל"ד(5

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphicsכרטיס גרפי Intel® HD Graphics 44007,8,9
)כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד(

תקשורת

 Realtek RTL8151GH-CG GbE LOMמשולב; כרטיס  Miniאלחוטי ) HP 802.11b/g/n (1x1) PCIeאופציונלי(

שמע

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים
תוכנות זמינות
ניהול אבטחה

מתח

ממדים
משקל

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

עד 128 GB SATA SSD5
עד 32 GB M.2 SSD5,6

שמע ™ .DTS Sound+שמע בחדות גבוהה עם רכיב  Codecשל ) Realtek ALC221כל היציאות הן סטריאו( ,יציאות קדמיות לאוזניות ולמיקרופון ,יציאות שמע אחוריות ,תמיכה בזרימה ממקורות שונים ,רמקול פנימי
 mini PCIeאחד
קדמי 2 :יציאות  ;USB 3.0אוזניות שקע למיקרופון/אוזניות
אחורי 2 :יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאת שמע; יציאת  ;VGAיציאת  ;DisplayPortיציאת RJ-45
אחד "2.5

מודול  ;Absolute Persistenceהמחשבים העסקיים של  HPמסופקים עם מגוון תוכנות כוללFoxit Phantom ,Cyberlink Power DVD ,HP ePrint Driver ,HP PageLift ,HP Support Assistant ,HP Touchpoint Manager :
 .(Windows 7) Microsoft Security Essentials ,Express PDFעיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש10,11,12,14.
 ;Trusted Platform Module (TPM) 1.2לולאת אבטחה; מנעול כבל ) HP UltraSlimאופציונלי(; מנעול ) Kensingtonאופציונלי(
 65וואט ,יעילות של  PFC ,89%פעיל )חיצוני(
 3.4 x 17.7 x 17.5ס"מ
 0.7ק"ג
)נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(

תצורות מאושרות על-ידי ® ENERGY STARובעלות דירוג  EPEAT® Goldזמינות13

אחריות באתר הלקוח :אחריות מוגבלת לשנה אחת ) (1-1-1מספקת במשך שנה שירות באתר הלקוח ביום העבודה הבא עבור חלקים ועבודה וכוללת תמיכה טלפונית ללא תשלום  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע .אחריות לשנה
אחת באתר הלקוח כולל עבודה אינה זמינה בכל המדינות/אזורים .השירות מספק תנאים לעד  5שנים על-ידי בחירת חבילת  .Care Packלבחירת רמת השירות המתאימה עבור מוצר  HPשברשותך ,בקר בHP Care Pack Central-
בכתובתwww.hp.com/go/cpc :
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
זיכרון (HP 8-GB PC3-12800
DDR3-1600 MHz) SODIMM

הפק את הביצועים המרביים מהמחשב העסקי שברשותך עם זיכרון של  .HPשדרוג הזיכרון שברשותך הינו דרך חסכונית להגברת ביצועי
המערכת מבלי לשדרג את המעבד.

מספר מוצרB4U40AA :

מרכז עבודה משולב של  HPעבור
מחשב שולחני  Miniומחשב Thin
Client

הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב ) (IWCשל  HPלמחשב שולחני /Miniמחשב ,Thin Client
המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה] [1עם מחשב שולחני  ,HP Miniמחשב  Thin Clientאו מכשיר
 [1]HP Chromeboxומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.

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 :

מקלדת  USBשל  HPעבור מחשב

מקלדת ה USB-החדשה של  HPכוללת עיצוב עמיד ומרשים הבנוי לקלות שימוש ולמיחשוב עסקי יומיומי.

עכבר HP USB 1000dpi Laser
Mouse

קבל את המהירות ואת הדיוק של עקיבת הלייזר בעיצוב פשוט ואלגנטי באמצעות עכבר  – HP USB 1000dpi Laser Mouseותיהנה
מהטכנולוגיה החדשה ביותר של חישה בלייזר.

תמיכה של  HPבחומרה של
שולחנות העבודה בלבד ,באתר
הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  3שנים

קבל תיקון ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת
לפתרון מרחוק.
מספר מוצרU6578E :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרG1V61AA :

מספר מוצרQY776AA :

מספר מוצרQY778AA :
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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
] 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.
] [3נמכר בנפרד או כמאפיינים אופציונליים.
 :cpuboss.com 4השוואת המפרטים של  Core i3 4030Uלעומת Core i3 4130T

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 .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 להגדרות התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה שברשותך .המספור של  Intelאינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.
] [4יכולות זיכרון מרביות דורשות מערכות הפעלה  Windows 64-bitאו  .Linuxעם מערכות הפעלה מסוג  ,Windows 32-bitייתכן שזיכרון של למעלה מ 3 GB-לא יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת.
 5עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 16GBעבור  (Windows 7ועד ) 36GBעבור  (Windows 8משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
 6כונן  M.2 SSDזמין עם מעבד  Celeronבלבד
] [7דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 8זמינים כמאפיינים אופציונליים או כהרחבה נוספת.
 9כרטיס גרפי  Intel HDמשולב משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצועי וידאו .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי וידאו אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
] ePrint [10דורש 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
 11תוכנת  HP Support Assistantדורשת  Windows 7או מהדורה מתקדמת יותר ,וגישה לאינטרנט.
 12תוכנת  HP PageLiftדורשת  Windows 7או מהדורה מתקדמת יותר.
 13בעל רישום ® EPEATכאשר ישים .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.
 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 במחשבים נבחרים 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.
 15במערכת 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.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/desktops
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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