גיליון נתונים

HP ProBook 11 EE G1
מחשב ללימוד וללמידה
 HP ProBook 11 EEמאפשר כתיבה ,יצירה
והשראה .כולל מערכת  Windowsמוכרת
ורבת-עוצמה לכיתות לימוד ,ומתוכנן לבתי
ספר .המחשב בנוי לשימוש של תלמידים
בזכות עמידות מתקדמת וניידות קלה.

● [1]Windows 8.1
●  29.46ס"מ )"(11.6

חזק מספיק לכיתות לימוד

● חבטות ומכות הן לא סיפור רציני עבור המחשב הנייד הדק ,הקל והעמיד הזה משום שהוא כולל מארז מחוזק שתוכנן לעמוד בנפילות מגובה של עד 70
ס"מ2.

רב עוצמה בביצועים

● השתמש בעוצמה של מעבדי ™ Intel® Coreמדור חמישי 3כדי לעורר עניין בקרב התלמידים למשך שעות ללא הפרעות ,בזכות חיי סוללה ארוכים.

לימוד ולמידה בקלות

● לימוד ושיתוף הפעולה מעולם לא היו קלים יותר .השתמש בחבילת התוכנה  HP School Packהיישר מהאריזה כדי לשפר את חוויית הלמידה.

כולל
●
●
●
●
●
●
●
●

ראה תוכן בבירור על גבי צג  HD WLEDבגודל  29.46ס"מ ) ("11.6באלכסון עם מגע קיבולי אופציונלי.
התקשורת מתבצעת באמצעות מצלמת אינטרנט בחדות גבוהה ,DTS Studio Sound™ ,שני רמקולים ומיקרופון עם שיכוך רעשים.
ודא שהתלמידים נשארים מעודכנים בעזרת חיבור חלק לאינטרנט.
עשה יותר באמצעות  ProBookבעזרת יציאות מרובות לתמיכה בציוד היקפי.
עגלות הטעינה ,מארזי הנשיאה ,הסוללות החלופיות ,מנעולי האבטחה והמתאמים החלופיים של המחשב הנייד הופכים את החיים – והלמידה –
לקלים יותר עבור התלמידים והמורים.
נצל את המשאבים שמספקת חבילת  ,HP School Packחבילת תוכנה הכוללת את  ,eBooksכלים לניהול כיתות לימוד ,4מאפייני אבטחה ,תמיכה
משולבת ב IT-ועוד.
הודות למרכז התמיכה האופציונלי של שירותי  ,HP Careתוכל לקבל תמיכה טכנית בקלות רבה יותר 6.סמוך על מומחיות עם יחס עלות-תועלת מצוין,
הזמינה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,ומכסה מגוון מותגים ,התקנים ומערכות הפעלה.
 HPמסייעת לך לחסוך בזמן ולשפר את המשאבים שלך עם שירותי מומחים בתחומים של תצורה ופריסה ,המעניקים לך פתרונות  ITמהירים ,מדויקים,
העומדים בתקנים כלל-עולמיים.
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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)20-
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

מעבדים זמינים3

מעבד  Intel® Core™ i3-5005Uעם כרטיס גרפי  ,2 GHz) Intel HD 5500מטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-4005Uעם כרטיס גרפי  ,1.7 GHz) Intel 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(

1Windows

משפחת מעבדים3

מעבד  ;Intel® Core™ i3מעבד  ;Intel® Pentiumמעבד ®Intel® Celeron

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

עד זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMשל 8 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s
רכיב SODIMM

אחסון פנימי

עד  320 GBאו 5,400) 500 GB SATA
עד  128 GBאו 180 GB M.2 SSD4

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphics 5500כרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphics 4400כרטיס גרפי Intel® HD Graphics
)כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד(

טכנולוגיות אלחוט

 Intel Dual Band Wireless-AC 3160 802.11a/b/g/n/ac WiDi (1x1) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב;  Intel Dual Band Wireless-AC 7260 802.11a/b/g/n/ac WiDi (2x2) WiFiוBluetooth® 4.0-
משולב;  (1x1) Realtek 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב; פס רחב נייד 5,9,10,11HP hs3110 HSPA+
)תואם להתקנים בעלי אישור (.Miracast

חריצי הרחבה

קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים במגוון תבניות
)תומך ב(SDXC ,SDHC ,SD-

תצוגה

שמע

תקשורת

סל"ד(4

מסך מגע שטוח  SVA WLEDבחדות גבוהה בגודל  29.46ס"מ )"(11.6באלכסון ) ;(768 x 1,366מסך  HD SVA WLEDשטוח בגודל  29.46ס"מ )" (11.6באלכסון עם ציפוי נגד בוהק )x 1,366

רמקולי סטריאו כפולים מסוג ™ DTS Sound+מיקרופון דיגיטלי אחד עם ביטול הד ושיכוך רעשים

כרטיס רשת  10/100/1000 GbEמשולב

יציאות ומחברים

 3יציאות  ;USB 3.0יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; חיבור מתח  ;ACיציאת  ;RJ-45יציאת VGA

מצלמת אינטרנט

מצלמת HP TrueVision HD7

ניהול אבטחה

 ,TPM 1.2חריץ למנעול בטיחות

ממדים

 2.54 x 22.74 x 30.18ס"מ

התקן קלט

תוכנות זמינות

מתח

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

7(768

בקלות6

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ,עמידה בפני התזת נוזלים )נבדקה ועמדה בתקן  (IP41עם מקשים שאינם נשלפים
לוח מגע עם לחצן הפעלה/כיבוי ,הקשות מופעלות כברירת מחדל ,תמיכה במחוות מרובות ,גלילה בשתי אצבעות ,צביטה/זום ,החלקה בקצה

קנה את ) Microsoft Security Essentials ;Foxit PhantomPDF Express for HP ;Officeדגמים עם  ;(Windows 7חיפוש  ;Skype ;HP ePrint ;Bingערוץ מזג האוויר; תוכנת Intel®WiDi; CyberLink
 ;HP Hotkey Support ;HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant ;HP SoftPaq Download Manager ;CyberLink YouCam BE ;PowerDVDמנהל התקן עבור לחצן הרשת האלחוטית
של  ;HP MyRoom ;HPלמידה באינטרנט באמצעות  ;HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot ;HP GPS and Location ;HP MyLife; HP Connection Managerחבילת  HP School Packכוללת את
הפריטים הבאים ,PASCO SPARKvue :מילון  ,Oxford Advanced Learner's Dictionaryמהדורת Absolute Computrace Data Protect,OverDrive for HP ,HP Classroom Manager Student Edition
) Basicהלקוח חייב להפעיל רישיון לשנה(Microsoft FreshPaint12,13,14,15,16,17,18 ,Microsoft OneNote,Windows Defender ,
מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת ליתיום יון בעלת  3תאים ;36 WHr ,סוללת ליתיום יון בעלת תוחלת חיים ארוכה בעלת  6תאים64 WHr ,

משקל התחלתי של  1.59ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל

בהלוגן8

קיימות תצורות זמינות המאושרות על-ידי ®ENERGY STAR

אחריות מוגבלת למשך שנה )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות לרכישה בנפרד( ,אחריות מוגבלת למשך שנה על הסוללה הראשית
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
תיק גב לHP Slim Ultrabook-

תיק הגב ל—HP Slim Ultrabook-תיק נשיאה מסוגנן ,עמיד וקומפקטי זה תוכנן עבור מחשב ה Ultrabook™ -שלך .אריג בד שחור מודגש
בדוגמת משבצות אפורות משלב צורה ופונקציונליות כדי לסייע להגן על החומרה שלך ולספק לך מראה אופנתי.
1

מספר מוצרF3W16AA :

שרוול למחשב ,HP UltraBook
 12.5אינץ'

ארוז את מחשב ה Ultrabook™-וצא לדרך עם שרוול HP Ultrabookמסוגנן ,עמיד וקומפקטי שמתוכנן להגן על המחשב הנייד ולשמור על
הפרופיל המלוטש שלו.

עכבר  USBלנסיעות

היה פרודוקטיבי יותר בדרכים עם מחשב הלוח או המחשב הנייד שברשותך כאשר תוסיף את עכבר הנסיעות  HP USBקל המשקל והקומפקטי
במיוחד.

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 :

מתאם  ACחכם של  45וואט מבית
HP

עם מתאם ה AC-החכם של  45וואט הקל משקל והרב-תכליתי מבית  ,HPתוכל להיות פרודוקטיבי לאורך כל היום ולשמור מתאם נוסף בהישג
יד.

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 מוצרF7Z98AA :

מספר מוצרG1K28AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרH6Y88AA :
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הערות שוליים להעברת הודעות
 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 .בקר בכתובת  .http://www.microsoft.comזמין בתצורות נבחרות ,לרכישה
בנפרד.
 2תוצאות הבדיקה של  HP Total Test Processאינן ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה.
] 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.
 4תוכנת  HP Classroom Managerלמורים נדרשת לצורך שליטה ונעילת התקן ממסוף שולחן העבודה למורה של ™ ;Windowsפונקציונליות הנעילה והשליטה אינה זמינה באמצעות  HP Classroom Managerעבור תלמידים.
] [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.

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 .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.
 4עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 8שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 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
 6תוצאות בדיקת  IP41אינן ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה.
] [7דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 8ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 9חיבור אלחוטי בתקן  802.11הוא מאפיין אופציונלי ומחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 10המפרטים 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
 11חיבור פס רחב הוא אופציונלי ומצריך הסכם שירות לנתונים אלחוטיים ותמיכה ברשת ,ואינו זמין בכל המדינות/אזורים .פנה לספק שירות כדי לקבוע אם השירות זמין ונתמך במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים.
 12הרישיון לשנה של  Absolute Computrace Data Protect Basicכולל רישיון לשנה של  Computrace Data Protectלנעילה ולמניעה של גישה בלתי מורשית ולמחיקה מרחוק של נתונים אישיים .הלקוח חייב להפעיל את הרישיון .בקר בכתובת
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