גיליון נתונים

מחשב HP Collaboration PC G2
שיתוף פעולה פשוט במיוחד
היפגש בן רגע עם עמיתים לעבודה בקצה
השני של העיר וברחבי העולם באמצעות
מעבד ™ Intel® UniteוSkype for-
 .Businessמחשב HP Collaboration
ובחירתך באביזרי התצוגה ושיתוף הפעולה
מאפשרים לך לנהל בקלות שיחות ועידה,
להציג ולשתף מסמכים ועוד ,יותר מאי-פעם.
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● [1]Windows 10

● כונן  HDDשל 500 GB

ניהול שיחות ועידה שחוסך זמן
● הימנע מהתעסקות מיותרת עם כבלים ועבודה עם הגדרות תוכנה מרובות ,והתחל מיד את הפגישה שלך .פשוט הזן את קוד הזיהוי האישי ) (PINשלך
והפעל את ™ Intel® Uniteעם  Plug-inמשולב של  .Skype for Businessזה כל כך פשוט!

רוץ לספר לחברים
● הגבר את הפרודוקטיביות על-ידי שיתוף פעולה עם צוותים מרוחקים ומקומיים באמצעות שיתוף צג בזמן אמת וביאור מסמכים.
חיבור חד וברור
● התנסה בקישוריות שמע חלקה באמצעות  Skype for Businessוצור קשר עם משתמשים בכל רחבי העולם.
אין צורך במחשב מארח.
● קבל את כולם באמצעות אתחולים מידיים שאינם מחייבים מארח ,או חדר מארח ,כדי להתחיל את הוועידה.

כולל
● קבל עוצמה של שיתוף פעולה מהיר כברק הודות ל 1Windows 10-ולאחד ממעבדי ® Intelדור שישי 3עם טכנולוגיית ™ vProשתבחר.
● עזור להגן על הנתונים שלך ופשט את הניהול עם מגוון רחב של פתרונות אבטחה ויכולת ניהול של ,HPכגון  HP BIOSphereעם  , ,5Sure Startהכולל
עדכונים אוטומטיים ובדיקות אבטחה ,כדי שתמיד תהיה מעודכן.
● שתף פעולה באופן מיידי עם תוכנת ™ ,Intel® Uniteהמאפשרת למשתמשים ליצור קשר עם קוד זיהוי אישי ) (PINבלבד.
● הרחב את  Skype for Businessלשיחות הוועידה שלך עם ה Plug-in-הכלול בכל מחשב .HP Collaboration
● התקן אותו בחדר בכל גודל שהוא ,עם מגוון אביזרי תצוגה ושיתוף פעולה של  2.HPהצב את מחשב  HP Collaborationכמעט בכל מקום עם מערכת
ההרכבה המשולבת מסוג .VESA
● הסר בורג כנפיים אחד כדי לקבל גישה לרכיבים הניתנים לזיהוי מהיר ולתחזוקה קלה.
● קבל שקט נפשי עם מחשב שעבר כברת דרך ותוכנן לעמוד בהצלחה  120,000שעות במסגרת תהליך  Total Test Processשל  HPוהבדיקות של
6.MIL-STD 810G
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מחשב  HP Collaboration PC G2טבלת מפרטים

גורם צורה

Mini

מערכת הפעלה זמינה

מעבדים זמינים

4

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

Windows 10 Pro 641
1Windows 10 Home 64
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
2
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
2
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321

מעבד  Intel® Core™ i7-6700Tעם כרטיס גרפי  ,2.8 GHz) Intel HD 530עד  3.6 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  4 ,8 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-6600Tעם כרטיס גרפי ,2.7 GHz) Intel HD 530
עד  3.5 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  4 ,6 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-6500Tעם כרטיס גרפי  ,2.5 GHz) Intel HD 530עד  3.1 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של 4 ,6 MB
ליבות(;
Intel® Q170 Express

עד זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל 32 GB5
שני רכיבי SODIMM
 128 GBעד  256 GBכונן Turbo Drive G2 M.2 SSD6
 512 GBעד 120 GB SATA SSD6
 256 GBעד 120 GB SATA SE SSD6
 TB 1עד 500 GB SATA SSHD6
עד 500 GB SATA FIPS 140-2 SED6
 500 GBעד  7,200) TB SATA 1סל"ד(6
עד  5,400) 2 TB SATAסל"ד(6עד  5,400) 2 TB SATAסל"ד(6

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס Intel® HD Graphics8
)כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד(

תקשורת

Intel® GbE i219M :LAN
 :WLANכרטיס  Intel® 3165 802.11ac M.2אלחוטי עם ® ;Bluetoothכרטיס  Intel® 3165 802.11ac M.2אלחוטי; כרטיס  Intel® 7265 802.11ac M.2אלחוטי עם ® ;Bluetoothכרטיס  Intel® 7265 802.11ac M.2אלחוטי;
כרטיס  Intel® 7265 802.11n M.2עם ® ;Bluetoothכרטיס  Intel® 7265 802.11n M.2אלחוטי Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2 ,אלחוטי עם ® ;Bluetoothכרטיס Broadcom BCM943228Z 802.11n M.2
אלחוטי7

שמע

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים
תוכנות זמינות
ניהול אבטחה

מתח

ממדים
משקל
סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

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

2 M.2

קדמי 2 :יציאות  ;USB 3.0יציאת ™ ;USB Type-Cיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
אחורי 4 :יציאות  ;USB 3.0יציאת  2 ;RJ-45יציאות  ;DisplayPortיציאת  ;VGAיציאה טורית )אופציונלית(; יציאת ) HDMIאופציונלית(
)אם בחרת ביציאה טורית או ביציאת  ,HDMIרק יציאת  Display Portאחת נשארת זמינה(.
 6.35ס"מ )"M.2 ;(2.5

מעבד  ™Intel® Uniteעם Skype for Business Plug-in
שרוול  VESAכפול/אבטחה למחשב שולחני  Miniשל  ;HPמנעול כבל HP UltraSlim
 65ואט עם יעילות של  PFC ,87%פעיל
 34 x 177 x 175מ"מ
)המידות מתייחסות למחשב השולחני  EliteDesk 800 35W G2בלבד(

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

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT®10
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
מעמד HP Integrated Work
 Center Standעבור מחשבי
 Ultra Slim DesktopוThin-
Client

המעמד  HP Integrated Work Centerנועד להגדיל את השימוש בשטח מוגבל של שולחן העבודה בלי להתפשר על ביצועים או על
פרודוקטיביות על-ידי התאמה למחשבים שולחניים דקים במיוחד  HP Compaq 6005 Proאו  HP Compaq 8000 seriesאו למחשבי HP
 Thin Clientולמרבית צגי ה LCD-של  HPבגודל  17עד  24אינץ' 43.18) 1עד  60.96ס"מ( באלכסון )עיין במידע על התאמה ב'מפרט המהיר'(
באמצעות מסגרות להצבה  VESAסטנדרטיות.

מספר מוצרE8H16AA :

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

מספר מוצרK9Q83AA :

כונן HP 3D 256GB SATA Solid
State Drive

הרחב את יכולות האחסון של שולחן העבודה שלך עם  ,HP 3D 256 GB SATA SSD1אשר כולל כונן  3D VNAND flashעבור ביצועי
קריאה/כתיבה מרשימים ואמינות ,וכן אותם ביצועים יציבים שאתה כבר רגיל לקבל מכונני ה SSD-הנוכחיים שלך.

תמיכה של  HPבחומרה של
מחשבים שולחניים בלבד ,באתר
הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  5שנים

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 מוצרU7899E :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרN1M49AA :

1
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הערות שוליים להעברת הודעות
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsלניצול מלא של הפונקציונליות של  Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות  -משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד .ייתכן שיחולו דמי
שימוש של ספק שירותי האינטרנט ,ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
] [2נמכר בנפרד או כמאפיינים אופציונליים .אפשרויות הרכבה נמכרות בנפרד.
] 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.
 4לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיות  Intel® Active Managementו ,Intel Virtualization-דרושה תוכנת צד שלישי נוספת .זמינותם של יישומי "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית  Intel vProתלויה בספקי תוכנה של צד שלישי.
 5מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
 6בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להוכיח תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם בתנאי בדיקת  MIL STDונזק מקרי מחייבים חבילת טיפול HP Accidental
.Damage Protection Care Pack

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 Proומצורף 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
 © Copyright 2015. HP Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה
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