גיליון נתונים

מחשב של  HPלשיתוף פעולה
שיתוף פעולה ברמה ארגונית
התחל לקיים פגישות במהירות עם חיבור
מהיר למחשב של  HPלשיתוף פעולה ולצג
השייך לו .הודות לאפשרויות אביזרים
נרחבות ,עסקים יכולים להרחיב את טווח
הפעילות עם פתרון פגישות רב-עוצמה
שמוגן על-ידי אבטחה ברמה ארגונית.
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● [1]Windows 8.1

● כונן  SSHDבנפח 500 GB

התחל לקיים פגישות במהירות ובקלות
● התחל בעבודה במהירות מבלי לחפש את הכבל המתאים לחיבור המקרן או תצוגת החדר .כל שעליך לעשות הוא להזין את קוד ה Pin-של החדר
ולהתחיל את הפגישה.

שיתוף פעולה בזמן אמת ללא תקלות
● שיתוף פעולה בזמן אמת מאפשר לך להקדיש זמן רב יותר ליצירת מוצר מוגמר ולא לציון המשימות שיש לבצע .כל המשתתפים יכולים לתרום את חלקם
באמצעות שיתוף ורישום הערות המפיקים תוצאות בזמן אמת.
אבטחה חזקה ,ניהול יוצא מן הכלל
● נהל את ענייניך באופן מאובטח ופשוט .יעילות ה IT-מגיעה לשיא יכולתה כאשר היא נתמכת על-ידי מגוון מלא של פתרונות האבטחה ויכולת הניהול
של .HP
התאם אותו אישית לצרכי העסק שלך
● האביזרים 2מאפשרים ניהול שיחות ועידה ושיתוף פעולה .בחר מתוך מגוון אביזרים המאפשרים לך ליצור כלי קבוע לניהול שיחות ועידה.

כולל
● קבל את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר באמצעות  1Windows 8.1ומבחר מעבדי ™ Intel® Coreמדור חמישי עם ™ ,2vProהמפיקים מהירות וביצועים
מרשימים באמצעות המחשב של  HPלשיתוף פעולה.
● התחל לעבוד במהירות הודות לתוכנת ™ ,Intel® Uniteהמספקת יכולת פשוטה ומידית לשיתוף פעולה ברשתות האלחוטיות הקיימות שלך.
● שמור על פרודוקטיביות גבוהה ועל זמני דמימה נמוכים עם מיכון ברמת הקושחה של  .HP BIOSphereהמחשבים שברשותך מקבלים שכבת הגנה
נוספת הודות לעדכונים אוטומטיים ובדיקות אבטחה .באפשרותך ליהנות מהתאמה אישית המאפשרת למחשב שברשותך להתפתח יחד עם העסק
שלך4.
● התקן את המחשב של  HPלשיתוף פעולה כמעט בכל מקום או חבר אותו בקלות לכמה התקנים היקפיים אופציונליים 2בעזרת מערכת התלייה
המשולבת של .VESA
● ניתן לתחזק בקלות את המחשב של  HPלשיתוף פעולה .בורג כנפיים אחד מספק גישה מהירה לרכיבים הניתנים לזיהוי מהיר ולתחזוקה קלה.
● המחשב של  HPלשיתוף פעולה מתוכנן לעמוד בבדיקות  5.MIL-STD 810Gלפני כן HP ,ביצעה בדיקות פנימיות שנמשכו  120,000שעות ואבחון
מקצה-לקצה כדי שתוכל מקבל ביטחון המובנה ישירות במחשב.
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מחשב של  HPלשיתוף פעולה טבלת מפרטים

גורם צורה

Mini

מערכת הפעלה זמינה
מעבדים זמינים

3

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

כרטיס גרפי זמין
שמע
תקשורת

חריצי הרחבה
יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים
תוכנות זמינות
ניהול אבטחה

מתח

ממדים
משקל
סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 8.1 Pro)2-
מעבד  Intel® Core™ i5-4590Tעם כרטיס גרפי  ,2 GHz) Intel HD Graphics 4600עד  3 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(
Intel® Q87 Express
עד זיכרון  DDR3-1600 SDRAMשל 4 GB4
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s
שני רכיבי SODIMM

עד 500 GB SATA SSHD5
משולב :כרטיס Intel® HD Graphics7
)כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד(

טכנולוגיית ניהול שמע ™ ,DTS Studio Soundשמע בחדות גבוהה עם רכיב  Codecשל ) Realtek ALC221כל היציאות הן סטריאו( ,יציאות קדמיות לאוזניות ולמיקרופון ) 3.5מ"מ( ,יציאת שמע אחורית ) 3.5מ"מ( ,תמיכה בזרימה
ממקורות שונים ,רמקול פנימי
 Intel® I217LM GbEמשולב; Intel® Wireless-N 7260 802.11a/b/g/n6
2 M.2
)חריץ  M.2אחד מכיל כרטיס אלחוטי(

קדמי 2 :יציאות  ;USB 3.0יציאת אוזניות; מיקרופון אחד
אחורי 4 :יציאות  ;USB 3.0יציאת  2 ;VGAיציאות  ;DisplayPortיציאת  ;RJ-45כניסת שמע; יציאת שמע
אחד של  6.35ס"מ )"(2.5

™Intel Unite
שרוול  VESAכפול/אבטחה למחשב שולחני  Miniשל  ;HPמנעול כבל HP UltraSlim
 65ואט עם יעילות של  PFC ,87%פעיל
 177 x 34 x 175מ"מ
)המידות מתייחסות למחשב השולחני  EliteDesk 800 G1 Miniבלבד(

 1.3ק"ג
)מוגדר עם כונן קשיח אחד .המשקל מתייחס למחשב השולחני  EliteDesk 800 G1 Miniבלבד(
דל בהלוגן

מאושר על-ידי ® ENERGY STARובעל דירוג 9EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת למשך  3שנים הכוללת  3שנות שירות ביום העבודה הבא באתר הלקוח עבור חלקים ועבודה .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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מחשב של  HPלשיתוף פעולה
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 :

שרוול  VESAכפול/אבטחה
למחשב שולחני  Miniשל HP

הכנס את ה HP Desktop Mini PC-אל תוך שרוול  HP Desktop Mini Security/Dual VESAלאבטחה מלאה של המחשב מאחורי הצג ,על גבי
הקיר ,או נעילתו באמצעות מנעול הכבל  HP Ultra-Slimהאופציונלי.

כונן HP 128 GB SED Opal2
Solid State

בעזרת כונן  HP 128 GB SED Opal 2 Solid Stateתוכל לקבל זמן אתחול ,חיפוש קבצים ,והפעלת יישומים מהירים יותר ,ובנוסף זמן דמימה
קצר יותר וצריכת חשמל מופחתת[2,1].

מודול  ODDלDVD Super-
 Multi-Writerלמחשב שולחני
 Miniשל HP

הוסף צורב  DVD Super-Multiלמחשב ה HP Desktop Mini PC-שלך ,באמצעות מודול .HP Desktop Mini DVD Super Multi-Writer ODD

מקלדת ועכבר אלחוטיים של HP

הודות למקלדת ולעכבר האלחוטיים של ,HPהפונקציונליות המתקדמת וקלות ההפעלה נמצאות בקצות אצבעותיך .הפסק להחביא כבלים
והחזר לעצמך מקום עבודה פנוי עם מקלדת אלחוטית ,עכבר לייזר לאחוטי ומקלט  USBאלחוטי באריזה אחת – בנויים תוך מחשבה על
הסביבה.

תמיכה של  HPבחומרה של
מחשבים שולחניים בלבד ,באתר
הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  4שנים

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 מוצרU7897E :

מספר מוצרG1K22AA :

מספר מוצרG1K24AA :

מספר מוצרK9Q83AA :

מספר מוצרQY449AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions
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מחשב של  HPלשיתוף פעולה
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.
] [2נמכר בנפרד או כמאפיינים אופציונליים.
] 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.
 4מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
 5בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להוכיח תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה.

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 .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 ) 30GBעבור  (Windows 8משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
 6כרטיס רשת אלחוטית  Intel Wireless-N 7260דורש נקודת גישה אלחוטית שנרכשה בנפרד ושירות אינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [7דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות  .HDכרטיס גרפי  Intel HDמשולב משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצועי וידאו .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי וידאו אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 9בעל רישום ® EPEATכשהדבר רלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.
 10ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

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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