גיליון נתונים

מחשב נייד HP EliteBook 725 G3
כשדק במיוחד פוגש את הטיפוסי
באפשרותך ליהנות מהמחשב הנייד HP
 EliteBook 725הדק ,הקל והמשתלם.
הישאר מחובר ועבוד בפרודוקטיביות מרבית
עם מאפייני הקישוריות ושיתוף הפעולה
המרשימים של HP EliteBook 725
המיועדים לעסק המתרחב שלך.

● Windows 10 Pro
● גודל המסך 31.75 :ס"מ )" (12.5באלכסון
1

עיצוב חדש ודק עם כל היציאות המתאימות

● התחבר באמצעות כל היציאות החיוניות ללא הטרחה שבמתאמים  -והכל במוצר דק במיוחד ,HP EliteBook 725 .בעובי של  18.9מ"מ בלבד ,כולל
יציאות  RJ-45 ,Display Port ,VGAויכולות עגינה ברמה ארגונית.

אבטחה חזקה ,יכולת ניהול רבת-עוצמה

● זהה התקפות זדוניות ,הגן על המערכת מפניהן ושחזר אותה בעזרת  - HP Sure Startה BIOS-הראשון בתעשייה שכולל פתרון בעיות עצמי .אפשר
לצוות שלך לתפקד באופן תקין ושוטף בעזרת  2HP Touchpoint Managerויכולת הניהול של  ,3DASHהמסייעים במעקב אחר המחשב הנייד HP
.EliteBook 725

מתוכנן לשיתוף פעולה

● החלף את הרמקול הנייד במחשב הנייד  HP EliteBook 725עם השמע של  Bang & Olufsenהמספק חווית שיתוף פעולה עשירה עבור אפליקציות
כגון 5.Skype for Business

מאפיינים ותמורה נהדרים  -בלעדי ל!HP-

● המחשב הנייד  HP EliteBook 725הדק במיוחד מספק תמורה אדירה HP .היא הראשונה שמציעה את מעבד ה AMD PRO A12 APU-החדש בעל
ביצועים ברמה גבוהה 4,מעבד ה APU-המסחרי הראשון עם כרטיס גרפי ™ R7 Radeonמשולב שמסייע בניצול הפוטנציאל המלא של האפליקציות
שלך.

כולל
●
●
●
●
●
●
●
●

 1Windows 10 Proוהמחשב הנייד  HP EliteBook 725העוצמתי ,המלוטש ,הדק וקל המשקל עם אפשרות של מסך מגע מעניקים לך עוצמה שתספיק
ליום שלם.
 HP Sure Startמזהה תקיפות ונזקים ופותר את הבעיות ב BIOS-באופן אוטומטי.
שמור על ריכוז ללא הסחת הדעת של מקלדת רועשת באמצעות מקלדת  HP Premium Keyboardשנבנתה למען הנוחות שלך.
עמוד בעומס העבודה עם  EliteBookשעבר בדיקות התקן 6.MIL-STD 810G
הרחב בקלות את רכיבי תחזוקת המערכת הניתנים להרחבה8.
רמקולים טובים מפיקים צליל נהדר בעזרת .HP Clear Sound Amp
בטל את רעש הרקע כולל לחיצות המקלדת בעזרת תוכנה של  HPלהפחתת רעשים.
התנסה בחוויית הצבעים המרהיבה ,המפיחה חיים בתמונות באמצעות טכנולוגיית 7 .AMD Vivid Color
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מחשב נייד HP EliteBook 725 G3
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 641
10 Home 64
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro 64)2-
2
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro 64) -
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Professional 641
FreeDOS 2.0

מעבדים זמינים4

 AMD PRO A12-8800B APUעם כרטיס גרפי  ,2.1 GHz) Radeon™ R7עד  ,3.4 GHzמטמון של  4 ,2 MBליבות(;  AMD PRO A10-8700B APUעם כרטיס גרפי  ,1.8 GHz) Radeon™ R6עד ,3.2 GHz
מטמון של  4 ,2 MBליבות(;  AMD PRO A8-8600B APUעם כרטיס גרפי  ,1.6 GHz) Radeon™ R6עד  ,3 GHzמטמון של  4 ,2 MBליבות(

1Windows

משפחת מעבדים4

AMD PRO A-Series APUs

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

עד זיכרון  DDR3L-SDRAMשל 16 GB5
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  .1,600 MT/sחריצי  SODIMMהם נגישים וניתנים לשדרוג על-ידי הלקוח .תומך בזיכרון דו-ערוצי.
שני רכיבי SODIMM

אחסון פנימי

עד 7,200) 500 GB SATA
עד  5,400) TB SATA 1סל"ד(6
עד  7,200) 500 GB SATA SEDסל"ד(6
עד  500 GBכונן  7,200) SATA FIPS 140-2 SEDסל"ד(6
 180 GBעד  240 GBכונן M.2 SATA MLC SSD6
 180 GBעד  256 GBכונן 6M.2 SATA MLC SED SSD
 128 GBעד  512 GBכונן M.2 SATA TLC SSD6
עד  256 GBכונן M.2 PCIe SSD6
עד ) 500 GBמטמון של SATA SSHD6 (8 GB

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי AMD Radeon™ R6 ;AMD Radeon™ R7

טכנולוגיות אלחוט

מודול פס רחב נייד  ;HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTEפס רחב נייד  (2x2) 1x1); Broadcom 802.11a/b/g/n) Realtek 802.11b/g/n ;HP hs3110 HSPA+ו Bluetooth® 4.0-משולב;
 (2x2) Intel 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.2-משולב; מודול תקשורת שדה קרוב )) (NFCאופציונלי(8,9,10,11
)תמיכה ב) Miracast-ב Windows 8.1-וב((Windows 10-

חריצי הרחבה

קורא כרטיסי מדיה;  SIMחיצוני אחד
)תומך ב(.SDXC ,SDHC ,SD-

תצוגה

שמע

תקשורת

יציאות ומחברים
התקן קלט

סל"ד(6

מסך דק  HD SVAבגודל  31.75ס"מ )" (12.5באלכסון עם תאורת  LEDאחורית וציפוי נגד בוהק ) ;(768 x 1,366מסך  FHD UWVAדק במיוחד בגודל  31.75ס"מ ) 12.5אינץ'( באלכסון עם תאורת  LEDאחורית
וציפוי נגד בוהק ) ;(1,080 x 1,920מסך מגע  FHD UWVAדק במיוחד בגודל  31.75ס"מ )" (12.5באלכסון )12(1,080 x 1,920
שמע של  ;Bang & Olufsenמיקרופון במערך כפול משולב; רמקולים משולבים באיכות גבוהה; תוכנה של  HPלהפחתת רעשים; HP Clear Sound Amp

כרטיס רשת משולב  Broadcom 5762 10/100/1000 Ethernet NICעם תמיכת DASH

יציאת  ;USB 3.0יציאת  USB 3.0לטעינה; יציאת ™ ;USB Type-Cיציאת  ;DisplayPortיציאת  ;VGAיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; חיבור מתח  ;ACיציאת  ;RJ-45מחבר עגינה

מקלדת עמידה בפני נוזלים עם מאפיין ניקוז; מקלדת עמידה בפני נוזלים עם תאורה אחורית ,עם יכולת ניקוז ומקשי ) DuraKeysאופציונלי(
לוח מגע מזכוכית )עם משטח שעבר גילוף כימי( עם לחצן הפעלה/כיבוי ,תומך בגלילה דו-כיוונית ,בהקשות ובמחוות המופעלות כברירת מחדל ,בגלילה בשתי אצבעות ,בביצוע זום בשתי אצבעות )צביטה( מוט
הצבעה

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט ) 720p HDבדגמים

ניהול אבטחה

חריץ למנעול אבטחה )יש לרכוש את המנעול בנפרד(;  ;TPM 1.2/2.0קורא כרטיסים חכמים משולב )פעיל(; אימות טרום-אתחול )סיסמה ,כרטיס חכם(; קורא טביעות אצבע של HP

ממדים

 1.89 x 21.89 x 31.1ס"מ )ללא אפשרויות מגע(;  2.02 x 21.89 x 31.1ס"מ )עם אפשרות מגע(

תוכנות זמינות

מתח

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

נבחרים(12

קנה את  Office; HP BIOSphereעם HP Connection ;HP Sure Start; HP Client Security; HP ePrint Driver; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; HP 3D Driveguard
) Managerבדגמים עם  Windows 7בלבד(; ) HP Mobile Connectבדגמים עם ) HP Recovery Manager ;(Windows 8.1בדגמים עם  Windows 7בלבד(; תוכנה להפחתת רעשים של HP13,14
מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת פולימר ליתיום-יון של  HPבעלת חיים ארוכים עם  3תאים44 WHr ,
עד  8שעות ו 30-דקות

)אופציונלי(;18

משקל התחלתי של  1.26ק"ג )ללא אפשרויות מגע(; משקל התחלתי של  1.38ק"ג )עם אפשרויות מגע(
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל

בהלוגן15

קיימות תצורות זמינות המאושרות על-ידי ®ENERGY STAR

אחריות מוגבלת ל 3-שנים )חבילות  Care Packsאופציונליות זמינות ,לרכישה בנפרד( ,אחריות ל 3-שנים על סוללת ) HP Long Life Batteryזמינה רק עם אחריות מוגבלת על פלטפורמה ל 3-שנים(
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מחשב נייד HP EliteBook 725 G3
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תחנת עגינה HP 2013
UltraSlim

מתוכנן במיוחד עבור מחשבי  HP EliteBook Notebook PCדקים במיוחד ,תחנת העגינה  HP UltraSlim Docking Stationמרחיבה את
אפשרויות התצוגה ,הרשת וקישוריות ההתקן כך שתוכל להיות פרודוקטיבי יותר במהלך יום העבודה—כל אלה באמצעות עגינה עם חיבור
צדדי בלחיצה אחת פשוטה.

מספר מוצרD9Y32AA :

כונן HP External USB DVDRW
Drive

חבר כונן  RW/DVDחיצוני בחיבור  USBשל HPלכל יציאת  USBזמינה במחשב 1לקבלת גישה מיידית לכתיבה/קריאה למדיה האופטית.

מספר מוצרF2B56AA :

תיק  HP Slim Professionalעם
פתח עליון

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

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

אוזניות HP UC Wired Headset

אפשר צליל חד וברור וביטול רעש לצורך פגישות "תוך כדי עבודה" באמצעות המחשב הנייד או מחשב הלוח של  ,Windowsעם האוזניות
העמידות והקלות , HP UC Wired Headsetהמיועדות ליום עבודה נוח12.

חבילת שירות של ,HPביום
העבודה הבא ,באתר הלקוח,
עבור מחשבים ניידים בלבד,
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 מוצרF3W15AA :

מספר מוצרH4D73AA :

מספר מוצרK7V17AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרU4414E :
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מחשב נייד HP EliteBook 725 G3
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 Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד.
ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת .http://www.microsoft.com
 HP Touchpoint Manager 2מחייב לרכוש מנוי והוא תומך במערכות ההפעלה ™ iOS ,Androidו Windows 7-ואילך ,ובמחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,טאבלטים וסמרטפונים של יצרנים שונים .לא זמין בכל המדינות/אזורים ,ראה  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינות.
 3תוכנת צד שלישי נמכרת בנפרד .מאושר על-ידי  Dashומותאם לניהול ברמה ארגונית לצורך עבודה עם  MS SCCMו.LANDesk-
 AMD PRO A12 APU 4הוא מאפיין אופציונלי Multicore .מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  AMDאינו מדד של מהירות השעון.
 5נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 6בדיקת  MIL-STDלא נועדה להוכיח התאמה לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם תחת תנאי בדיקת  MIL STDאו כל נזק מקרי מחייבים חבילת טיפול אופציונלית מסוג HP Accidental Damage
.Protection Care Pack
 6טכנולוגיית  AMD Vivid Colorזמינה במעבדי  APUמסוימים של  AMDוהיא ממפה מחדש את מכלל הצבעים עבור מסכי  LCDעם מבחר צבעים מצומצם; אם המחשב שברשותך אינו כולל מסך  LCDעם מבחר צבעים מצומצם ,ייתכן שטכנולוגיית  AMD Vivid Colorלא תשפיע על מראה המסך .עיין במפרטי
מערכת המחשב כדי לקבוע מהו סוג המסך שברשותך.
 8ניתן לתחזוקה על-ידי התמיכה של ,HPטכנאים מוסמכים של ,HPספקי שירות מורשים של  HPאו משתתפי התוכנית  .HP Self-Maintainerבקר בכתובת  hp.com/partners/SMprogramלקבלת פרטים נוספים.

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 כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד.
ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר 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 4מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  AMDאינו מדד של
מהירות השעון.
] [5יכולות זיכרון מרביות דורשות מערכות הפעלה  Windowsשל  .64-bitעם מערכות הפעלה  Windowsשל  ,32-bitייתכן שזיכרון של למעלה מ 3 GB-לא יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת.
 6עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 8.1/10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [8כל אפשרויות התקשורת האלחוטית נמכרות בנפרד או כמאפיינים אופציונליים.
 9עבור כל רשתות  802.11האלחוטיות ,נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 10שימוש ברשת  WWANמחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים ובכל המדינות/אזורים.
 Miracast 11היא טכנולוגיה אלחוטית שהמחשב שלך יכול להשתמש בה כדי להקרין את המסך שלך במכשירי טלוויזיה ,במקרנים ובנגנים להזרמת מדיה התומכים גם ב .Miracast-ניתן להשתמש ב Miracast-כדי לשתף את הפעולות שאתה מבצע במחשב ולבצע הצגת שקופיות .לקבלת מידע נוסף:
.http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
] [12דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 HP ePrint 13דורש חיבור אינטרנט עבור המדפסת של  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט והרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי  HP ePrintאחרים ,ראה  .(www.hp.com/go/eprintcenterדורש מודול פס רחב אופציונלי .שימוש
בפס רחב דורש הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .ייתכנו עלויות נוספות בגין תוכניות נתונים או שימוש בנתונים שנרכשו בנפרד .זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות.
 HP Mobile Connect Pro 14זמין רק בהתקנים מוגדרים מראש עם  .WWANלקבלת פרטים על הזמינות הגיאוגרפית ,עבור לאתר .www.hp.com/go/mobileconnect
 15ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 17משך חיי הסוללה מדגם  MM14משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות הטעונות ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת
 www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.
 18מוצר זה כולל  TPM 1.2עם אפשרות לשדרג ל .TPM 2.0-תוכנית השירות לשדרוג צפויה להיות זמינה עד החצי השני של  2016וניתן יהיה להשיגה דרך תמיכת הלקוחות של .HP

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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