גיליון נתונים

מחשב  HP x360 310 G2רב-מצבי
מחשב נייד ורב-מצבי זה מותאם לעסקים
באפשרותך ליהנות מתמורה יוצאת מן הכלל
עם מחשב נייד ורב-מצבי ,שמתאים את עצמו
ליום העבודה העמוס שלך .הודות למסך של
 29.46ס"מ )" (11.6באלכסון תוכל לעבור
ממצב של מחשב לוח על-ידי קיפול המסך כך
שיפנה כלפי למעלה והמקלדת תפנה כלפי
מטה ,למצב מעמד או אוהל כדי להציג לראווה
את המצגות שלך.

 HPממליצה על .Windows
● [1]Windows 8.1
● גודל המסך 29.46 :ס"מ )" (11.6באלכסון

גמישות של  360מעלות

● שמור את המקלדת בהישג ידך .עבור ללא כל מאמץ בין מחשב נייד למחשב לוח הודות לעיצוב הציר המכני העמיד.

עוצמה בביצועים

● מחשב נייד ורב-מצבי זה הפועל באמצעות  1Windows 8.1כולל מעבד ™ Intel® Celeronאו ™ Pentiumואפשרויות כונן  SSDשל עד  2,3256 GBכדי
שתוכל להמשיך לעבוד.

התקנים ,מותגים ומערכות הפעלה שונים.

● באמצעות האפליקציה  HP Touchpoint Managerתוכל לנהל התקנים שונים של מגוון מותגים ובעלי מערכות הפעלה שונות ,ולבצע משימות
תחזוקה בהתקן בקלות ובמהירות4.

קישוריות נוחה

● הישאר בקשר כשאתה במשרד או בדרכים הודות לאפשרויות הקישוריות רבות העוצמה של  HP x360 310הכוללות את Intel® 2x2 AC WLAN
ו3.Gigabit NIC-

כולל
●
●
●
●
●
●
●

הפעל ועבור בין אפליקציות באמצעות מגע הודות למערכת ההפעלה החדשה והדינמית Windows 8.1
קיים אינטראקציה ובצע את העבודה בדרך מרתקת יותר באמצעות מחוות .Multi-Touch
עם  ,TPM 2.0הנתונים הקריטיים שלך מוגנים7.
גש לחשבונות מקוונים באמצעות סיסמה אחת קוד .PIN
קבל מראה של מוצר יוקרה הודות למשטח מקלדת מאלומיניום מוברש.
הודות ל HDMI-תוכל להתחבר בקלות לצגים ,למדפסות ולמוצרים נוספים.
סנכרן צילומים ומוסיקה באמצעות  5HP Connected Photoו6.HP Connected Music -

1
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מחשב  HP x360 310 G2רב-מצבי
טבלת מפרטים

 HPממליצה על .Windows

מערכת הפעלה זמינה

Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 Pro for Education 641

מעבדים זמינים2

מעבד  Intel® Pentium® N3700עם כרטיס גרפי  ,1.66 GHz) Intel HDעד  ,2.4 GHzמטמון של  4 ,2 MBליבות(; מעבד  Intel® Celeron® N3050עם כרטיס גרפי  ,1.6 GHz) Intel HD Graphicsעד ,2.16 GHz
מטמון של  2 ,2 MBליבות(

משפחת מעבדים2

מעבד ® ;Intel® Celeronמעבד ®Intel® Pentium

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  SODIMMאחד )על גבי הלוח(

אחסון פנימי

 64 GBעד  256 GBכונן M.2 SATA TLC SSD3
עד  5,400) 500 GB SATAסל"ד(3

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס Intel® HD Graphics5

טכנולוגיות אלחוט

 Realtek 802.11b/g/n (1x1) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב;  Intel®Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב; Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFiו Bluetooth® 4.0-משולב4

חריצי הרחבה

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

תצוגה
שמע

תקשורת

יציאות ומחברים
התקן קלט

מצלמת אינטרנט
תוכנות זמינות
ניהול אבטחה

מתח

מסך מגע דק  HD UWVA IPS WLEDשל  29.46ס"מ )" (11.6באלכסון עם ציפוי נגד בוהק )x 1,366

5(768

שמע  ;Bang & Olufsenרמקולים כפולים

כרטיס (10/100/1000) GbE NIC

 2יציאות  ;USB 3.0יציאת  ;USB 2.0יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת  ;RJ-45יציאת מתח AC
מקלדת בגודל מלא ,מחוספסת ,עם ריווח גדול בין המקשים ,בצבע אפור מוכסף
משטח לחיצה עם תמיכה במחוות  ,Multi-touchהקשות מופעלות כברירת מחדל

מצלמת אינטרנט ) HP TrueVision HDקדמית( עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפולים

משולבים5

HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Wireless Hotspot; Adobe® Shockwave Player6,7,8
חריץ למנעול בטיחות )יש לרכוש את המנעול בנפרד(; שבב אבטחה משובץ 2.0

מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת ליתיום יון בעלת  3תאים 2 ;48 WHr ,תאים(4.2Ah) 32 WHr ,

9TPM

ממדים

 30.6 x 20.8 x 2.25ס"מ

אחריות

אחריות מוגבלת למשך שנה )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות לרכישה בנפרד( ,אחריות מוגבלת למשך שנה על הסוללה הראשית

משקל

משקל התחלתי של  1.48ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

גיליון נתונים

מחשב  HP x360 310 G2רב-מצבי

 HPממליצה על .Windows

אביזרים ושירותים )לא כלול(
חבילת שירות של ,HPביום
העבודה הבא ,באתר הלקוח,
עבור מחשבים ניידים בלבד,
למשך  3שנים

אם נתקלת בבעיות בחומרה ,כדאי לחזור לפעילות מהר ככל הניתן .קבל חוות דעת של מומחה באופן מיידי באמצעות שירות התמיכה של HP
עבור חומרה ביום העסקים הבא ,באתר הלקוח ,ושפר באופן ניכר את זמן הפעילות של המוצר .קבל עזרה במועד הדרוש לך הודות לסיוע
מרחוק באיכות גבוהה או לתמיכה נגישה באתר הלקוח שזמינה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע וחזור לעבודה במהירות.
מספר מוצרUK703E :

גיליון נתונים

מחשב  HP x360 310 G2רב-מצבי

 HPממליצה על .Windows

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 באתר  .microsoft.comלקבלת פונקציונליות מלאה של מקש השיתוף החם,
דרושה גישה לאינטרנט שאינה כלולה.
 2עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30GBעבור  Windows 8.1שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [3נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 HP Touchpoint Manager 4תומך 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.
 5עבור  ,HP Connected Photoהאפליקציה הנלווית  Snapfish iOSזמינה להורדה .נדרשת חברות ב .Snapfish-שירות אינטרנט נדרש ואינו כלול.
 6השימוש במאפיינים של  Connected Musicמוגבל לצפון אמריקה .שירותי הזרמה עשויים לדרוש מנוי בתשלום .ייתכן כי לא תהיה תאימות לכל קובצי המוסיקה .לא תואם לרצועות  .DRMגישה לאינטרנט נדרשת ואינה כלולה.
 7קושחת 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

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
 2Multi-Coreמיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או התוכנות יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .נדרשת מערכת מחשוב  .64-bitהביצועים משתנים בהתאם לחומרה ולתוכנה שברשותך .המספור של  Intelאינו כלי למדידת ביצועים ברמה גבוהה יותר.
 3עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 8.1משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 802.11 4בשילוב  Bluetoothזמין לרכישה בנפרד או כמאפיין אופציונלי .דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות גישה לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [5דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 HP ePrint 6דורש 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
 7לצורך שימוש ביישום של נקודה חמה אלחוטית נדרש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים לרכישה 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 לקבלת מידע.
 HP Touchpoint Manager 8תומך 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.
 9קושחת 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

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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