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מהדורה מוגבלת של HP EliteBook Folio 1020 Bang
& Olufsen
שוקל מעט ,עושה הרבה
& HP EliteBook Folio 1020 Bang
 Olufsen Limited Editionהוא מחשב נייד
עסקי דק וקל משקל באופן מרשים הכולל
שמע חדשני של  .Bang & Olufsenהמחשב
הנייד כולל את כל פתרונות האבטחה
והניהול של  HPהמובילים בתעשייה ואת
.Windows 10 Pro
1

● Windows 10 Pro
● צג בגודל  31.75ס"מ )" (12.5באלכסון
1

שיחות ועידה מרחוק בקלות

● שתף פעולה עם עמיתיך ברחבי העולם באמצעות  2Skype for Businessומצלמת אינטרנט בחדות גבוהה לחוויה חזותית מרשימה .שמע של & Bang
 Olufsenותוכנת  HP Noise Reductionמשולבים יחד כדי להפיק חווית שמע מהפנטת.

אלגנטי ,דק ,חכם

● התפאר במערכת הצבעים של אפור כהה עם דגשים בצבע נחושת במחשב נייד הכולל ביצועים מתוחכמים שתואמים למראה המסוגנן שלו הודות
לעיצוב דמוי יהלום מלוטש.

מייעל את האבטחה והניהול

● סמוך על אבטחה רבת-עוצמה ,פתרונות ניהול מקיפים ומאפייני  1Windows 10חדשים המאפשרים לך להגן על התקנים ,נתונים וזהויות .נהל בקלות
את ההתקנים שלך בעזרת כלים רבי-עוצמה של  HPכולל 3.HP Touchpoint Manager

קשיח ומוכן

● התמודד בביטחון עם העומס של שימוש יומיומי ונסיעות ,באמצעות מחשב  EliteBookעמיד שנבנה ללא חלקים נעים ונועד לעמוד במבדקי העמידות
של  MIL-STD 810Gעבור נפילות ,זעזועים ,רטט ועוד4.

כולל

●
●
●
●
●
●
●
●

השתמש בשני מיקרופונים כפולים וברמקולים של  HPבאיכות גבוהה שיסייעו לך לעבוד בצורה יעילה יותר עם  5,Cortanaופתרונות של  HPלשיתוף
פעולה ולניהול שיחות ועידה.
תוכל לראות הכול בבהירות מרשימה על גבי מסך מגע  QHDבגודל  31.75ס"מ )" (12.5באלכסון ברזולוציה גבוהה6.
תוכל ליהנות משתי יציאות  USB 3.0לטעינה ,חריץ הרחבה של  MicroSDופלט וידאו של .HDMI
שמור על החיבור עם  8Miracast 7,WiDiו WLAN 802.11ac/Bluetooth® 4.0-משולב 9.בנוסף ,התחבר בקלות לטלפון שלך לקבלת פס רחב נייד
בנסיעות.
לאחר שעות של מחקרי משתמשים HP ,תכננה את מקלדת  HP Premium Keyboardעם איזון יוצא דופן בין נוחות ומשוב ,המאפשר למשתמשים
להתרכז במשימה שלפניהם.
שפר את חוויית  EliteBookעל-ידי הוספת אביזרים אופציונליים שימושיים כגון תחנת עגינה דקה במיוחד ,צג מעוגל של  ,Eliteמתאם נסיעות  ACדק
של  ,HPמקלדת אלחוטית ועוד2.
נצל את התמיכה של  HPבמוצרי  10Eliteבעזרת מומחים טכניים מיומנים הנמצאים בארה"ב והאחריות המוגבלת של .HP
הודות למרכז התמיכה של שירותי  ,HP Careתוכל לקבל תמיכה טכנית בקלות רבה יותר .סמוך על מומחיות עם יחס עלות-תועלת מצוין ,הזמינה 24
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע  -ומכסה מגוון של מותגים ,התקנים ומערכות הפעלה11.
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טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 641

מעבדים זמינים2,15

מעבד  Intel® Core™ M-5Y71עם כרטיס גרפי  ,1.2 GHz) Intel HD 5300עד  2.9 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  2 ,4 MBליבות(

זיכרון מרבי

עד זיכרון 8 GB LPDDR3-1600 SDRAM
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  .1,600 MT/sשדרוגי רכיבים פנימיים לזיכרון לא יהיו זמינים לאחר הגדרת התצורה של היצרן.

משפחת מעבדים2

ערכת שבבים

מעבד Intel® Core™ M

מערך שבבים משולב במעבד

אחסון פנימי

עד 512 GB M.2 SSD3,4

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 53007

טכנולוגיות אלחוט

 Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFiוBluetooth® 4.0-
)שדרוגי רכיבים פנימיים לקישוריות לא יהיו זמינים לאחר הגדרת התצורה של היצרן(.

חריצי הרחבה

כרטיס  Micro SDאחד
)תומך ב(SDXC ,SDHC ,SD-

תצוגה
שמע

תקשורת

מסך מגע  QHD UWVAדק במיוחד עם תאורת  LEDאחורית בגודל  31.75ס"מ ) 12.5אינץ'( באלכסון )x 2560

שמע של  ;Bang & Olufsenשני מיקרופונים דיגיטליים

משולב5,6

 NFC; Ethernetדרך חיבור עזר )אופציונלי(

יציאות ומחברים

 2יציאות  USB 3.0לטעינה; יציאת  ;HDMIמחבר עגינה; חיבור מתח  ;ACיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
) VGA/Ethernetזמין באמצעות חיבור עזר )אופציונלי( עם יציאת מחבר עגינה(

מצלמת אינטרנט

מצלמת 720p HD7

ניהול אבטחה

שבב  ,Infineon) TPM 1.2מולחם(; קורא טביעות אצבע; הצפנת  ;Full Volumeאימות טרום-אתחול )סיסמה(

ממדים

 1.57 x 21 x 31ס"מ

התקן קלט

תוכנות זמינות

מתח

משקל

סביבתי

7(1440

מקלדת עמידה בפני נוזלים עם תאורה אחורית ומאפיין ניקוז
לוח המגע ™ ForcePadמזכוכית )עם משטח שעבר גילוף כימי( עם לחצן הפעלה/כיבוי ,תומך בגלילה דו-כיוונית עם מקרא ,בהקשות ובמחוות המופעלות כברירת מחדל ,בגלילה בשתי אצבעות ובביצוע זום
בשתי אצבעות )צביטה(
קנה את  Office; HP BIOSphereעם HP SoftPaq Download Manager; CyberLink ;HP Sure Start; HP Wireless Hotspot; HP PageLift; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint
HP ePrint Driver; HP File Sanitizer; Intel WiDi Software; Lync ;Power DVD; CyberLink YouCam BE; HP Touchpoint Manager; Foxit PhantomPDF Express for HP; HP Connection Manager
 ;Optimizedתוכנת הפחתת רעשים של HP8,9,10,11,12,13
מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת פולימר ליתיום-יון של  HPבעלת חיים ארוכים עם  4תאים40 WHr ,

משקל התחלתי של  1.21ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל

בהלוגן14

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

קיימות תצורות זמינות המאושרות על-ידי ®ENERGY STAR

אחריות

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(

פתרונות הרחבה

תחנת עגינה צידית ) HP UltraSlimאופציונלית(; מתאם העגינה ל VGA-ו Ethernet-של ) HPאופציונלי(

גיליון נתונים

מהדורה מוגבלת של HP EliteBook Folio 1020 Bang & Olufsen
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 :

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

מתאם  ACדק של  65וואט של HP

עבוד בפרודוקטיביות בעזרת המתאם הדק המשולב של  65וואט של  ,HPשבעזרתו ניתן להפעיל את המחשב הנייד העסקי או את מחשב
ה Ultrabook™-של .HP

רמקול נייד HP UC Speaker
Phone

הפוך כל חדר למרכז ועידה וירטואלי 1במשרד או בדרכים בעזרת  ,HP UC Speaker Phoneרמקול נייד להתקן  Android™ ,Windowsאו iOS
שברשותך.

שרוול עור איכותי של  HPבגודל
 13.3אינץ'

הצג מראה מלוטש ומקצועי במשרד ומחוצה לו עם שרוול העור האיכותי של  HPבגודל  35.56ס"מ )" ,(13.3המגן על המחשב הנייד או מחשב
הלוח בגודל  35.56ס"מ)" (13.3באלכסון ושומר על הפרופיל המסוגנן שלו.

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 מוצרU4391E :

מספר מוצרH4D73AA :

מספר מוצרH6Y82AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרK7V16AA :

מספר מוצרM5B12AA :
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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 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
] [2נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 HP Touchpoint Manager 3מחייב רכישת מנוי והוא תומך במערכות ההפעלה ™ iOS ,Androidו Windows 7-ואילך ,ובמחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וסמרטפונים של יצרנים שונים .לא זמין בכל המדינות/אזורים ,ראה  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינות.
 4בדיקת  MIL STD 810Gלא 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 STDאו כל נזק מקרי מחייבים חבילת טיפול HP Accidental Damage Protection
.Care Pack
 5מאפיינים מתקדמים מסוימים לרבות  Cortanaהתומכת בפקודות קוליות ,סימון בדיו ו ,Continuum-מחייבים חומרה מתקדמת יותר .חוויית  Cortanaעשויה להשתנות בהתאם להתקן .בקר באתרים  http://www.microsoft.comו.windows.com/windows10upgrade-
 7המאפיין המשולב  Intel WiDiזמין בתצורות נבחרות בלבד ומחייב מקרן ,טלוויזיה או צג מחשב הנרכשים בנפרד ,עם מקלט  WiDiמשולב או חיצוני .מקלטי  WiDiחיצוניים מתחברים למקרן ,לטלוויזיה או לצג המחשב באמצעות כבל  HDMIסטנדרטי ,שגם הוא נרכש בנפרד.
 Miracast 8היא 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
 9דרושות נקודת גישה אלחוטית וגישה לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים נראים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים
תקשורת עם התקני רשת  WLANבתקן  802.11acאחרים
 10תמיכה במחשבי  Eliteזמינה בארה"ב ובקנדה באנגלית בלבד.
] [11שירותי  HP Careהם אופציונליים .רמות השירות וזמני התגובה של שירותי  HP Care Packעשויים 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 .זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של  HPבנוגע לשירות ,ולא 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 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
 Multi-Core 2מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדר השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולהגדרת התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מעיד על
ביצועים גבוהים יותר.
 3עבור כונני דיסק קשיח וכונני ) Solid State Driveכונני  1 = GB ,(SSDמיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 4שדרוגי רכיבים פנימיים עבור אחסון וכוננים לא יהיו זמינים לאחר הגדרת התצורה של היצרן.
 5נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט שאינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 6כרטיסי  802.11בשילוב  Bluetoothזמינים לרכישה בנפרד או כמאפיינים אופציונליים .המפרטים 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 WLAN
אחרים בתקן .802.11ac
] [7דרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה.
] HP ePrint [8מחייב חיבור אינטרנט למדפסת  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט ורישום לחשבון  .HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,של המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ולקבלת פרטים נוספים של  ,HP ePrintבקר בכתובת .www.hp.com/go/businessmobileprinting
 9לצורך שימוש באפליקציה  HP Wireless Hotspotנדרש חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים הנרכשת בנפרד .כאשר  HP Wireless Hotspotפעיל ,אפליקציות 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 אצל ספק השירות .נדרשים  Windows 8.1או  HP Connection Managerעבור .Windows 7
 10תוכנת  HP PageLiftמחייבת את  Windows 7ואילך.
 11שימוש ב HP Touchpoint Manager-מחייב רכישת מנוי והוא תומך במערכות ההפעלה ™ iOS ,Androidו Windows 7-ואילך ,ובמחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וסמרטפונים של יצרנים שונים .לא זמין בכל המדינות/אזורים ,ראה  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינות.
 :File Sanitizer 12עבור תרחישי שימוש המתוארים בנספח  .DOD 5220.22-Mאין תמיכה בכונני ) Solid State Driveכונני  .(SSDנדרשת הגדרה ראשונית .היסטוריית האינטרנט נמחקת בדפדפני  Internet Explorerו Firefox-בלבד ויש להפעילה על-ידי המשתמש .ב ,Windows 8.1-המשתמש חייב
לכבות את מצב ההגנה המתקדמת ב IE11-עבור מאפיין הגריסה בעת סגירת הדפדפן.
] Foxit PhantomPDF Express [13עבור  HPמיועד לקריאה בלבד.
 14ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 15לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של  ,vProכגון טכנולוגיית  Intel® Active Managementוטכנולוגיית  ,Intel Virtualizationנדרשת תוכנת צד שלישי נוספת .זמינותם של יישומי "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית  Intel vProתלויה בספקי תוכנה של צד שלישי .נדרש Microsoft
.Windows

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
 © Copyright 2015 HP Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות
האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות
במסמך זה.
 Bluetoothהוא סימן מסחרי השייך לבעליו ,ונמצא בשימוש על-ידי  Hewlett-Packard Companyבמסגרת רישיון Intel .ו Core-הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב
ובמדינות/אזורים אחרים Qualcomm .ו Gobi-הם סימנים מסחריים של  ,Qualcomm Incorporatedהרשומים בארה"ב ובמדינות/אזורים נוספים .השימוש בסימנים מסחריים של
 Qualcomm Incorporatedנעשה באישור .לקבלת מידע על פטנטים של  ,DTSבקר בכתובת  .http://patents.dts.comמיוצר במסגרת רישיון מטעם  ,DTS Licensing Limited. DTSהסמל
ו DTS-והסמל ביחד הם סימנים מסחריים רשומים ,ו DTS Studio Sound-הוא סימן מסחרי של  © DTS, Inc. .DTS, Inc.כל הזכויות שמורות ENERGY STAR .הוא סימן מסחרי רשום של
הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה ) (EPAבארה"ב .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
 ,4AA6-1131HEEפברואר 2016

