גיליון נתונים

מחשב HP EliteDesk 705 G2 Microtower
פתרון עסקי רב-עוצמה ,הניתן להרחבה
 HP EliteDesk 705מספק תמורה מרשימה
עם טכנולוגיה ,אבטחה ויכולת ניהול בעלות
ביצועים ברמה גבוהה התאם אישית את HP
 EliteDesk 705באמצעות אפשרויות
הרחבה המספקות חוויה ברמת הארגון ,כדי
לענות כמעט על כל צורך עסקי.

● Windows 10 Pro

1

● מעבד  AMD PRO APUמסדרה ""A

2

ביצועים נטו וחוויה חזותית משופרת
● שחרר את הפוטנציאל המלא הטמון במחשב שלך .מעבדי  2AMD PRO A-Series APUהעדכניים ביותר עם כרטיס גרפי ™ AMD Radeonוסינון וידאו
 HP Pixel Sharpהמפיק תמונות וסרטוני וידאו חדים עם צבעים מדויקים ,לצורך ניהול שיחות ועידה ברורות וחדות.
אבטחה חזקה
● יעילות ה IT-מגיעה לשיא יכולתה כאשר היא נתמכת על-ידי מגוון מלא של פתרונות האבטחה ,כולל  5HP BIOSphereו6.HP Client Security-

על-פי הבדיקות ,המוצר יכול להחזיק מעמד לאורך זמן
● קבל שקט נפשי עם מחשב שעבר  120,000שעות של בדיקות ומתוכנן לעמוד בבדיקות  4MIL-STD 810Gכדי להבטיח אמינות בסביבות העבודה
התובעניות ביותר.
כולל
● הגן על עתידו של עולם העסקים המודרני .המחשבים המודרניים של  HPמפיקים את המרב מ 1Windows 10-כדי להגן עליך מפני איומי האבטחה
הקיימים היום וכדי ליהנות ממאפייני אבטחה ופרודוקטיביות משופרים המיועדים לעסק שלך.
● הפחת את מורכבות הניהול .בעזרת  5,DASHמאפייני ניהול של  ,1Windows 10ו HP Common Core BIOS-תוכל לנהל נכסים בקלות ובמחיר
משתלם.
● הרחב את ההשקעה העסקית שלך עם מחזור חיים ארוך ויציבות פלטפורמה.
● עזור להגביר את הפרודוקטיביות בעד  7 35%עם תמיכה בעד ארבע תצוגות איכותיות חיצוניות8.
● הארך את חיי המוצר שרכשת .פלטפורמה זו המבוססת על מארז שאינו מצריך שימוש בכלים ,ניתנת לתחזוקה ולשדרוג בקלות וכוללת עד  4חריצי
הרחבה 10 ,יציאות ומחברים רבים שיסייעו לך לענות על דרישות הולכות וגדלות.
● שמור על הנתונים מוגנים ובטוחים עם תצורות  RAIDכפולות לאחסון11.
●  HPמסייעת לך לחסוך בזמן ולשפר את המשאבים שלך עם שירותי מומחים בתחומים של תצורה ופריסה ,המעניקים לך פתרונות  ITמהירים ,מדויקים,
העומדים בתקנים כלל-עולמיים.
● צמצם את צריכת החשמל והעלויות עם תצורות בעלות אישור ® ENERGY STARו10.EPEAT ® Gold-
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מחשב  HP EliteDesk 705 G2 Microtowerטבלת
מפרטים

גורם צורה

Microtower

מערכת הפעלה זמינה

מעבדים זמינים

7

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

אחסון אופטי

Windows 10 Pro 641,2
1,2Windows 10 Home 64
Windows 8.1 Pro 643
Windows 8.1 643
4
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
3
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
Windows 7 Professional 643
Windows 7 Professional 323
NeoKylin Linux 64
FreeDOS 2.0

מעבד  AMD A10 PRO APUעם כרטיס גרפי  ,3.9 GHz) Radeon™ R7מטמון  4מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  AMD A10 PRO APUעם כרטיס גרפי  ,3.6 GHz) Radeon™ R7מטמון  4מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד AMD A10
 PRO-7800B APUעם כרטיס גרפי  ,3.5 GHz) Radeon™ R7מטמון  4מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  AMD A8 PRO-7600B APUעם כרטיס גרפי  ,3.2 GHz) Radeon™ R7מטמון  4מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד AMD A8 PRO-7600B
 APUעם כרטיס גרפי  ,3.1 GHz) Radeon™ R7מטמון  4מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  AMD A6 PRO APUעם כרטיס גרפי  ,3.7 GHz) Radeon™ R5מטמון  1מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  AMD A4 PRO APUעם כרטיס גרפי ™Radeon
 ,3.5 GHz) R5²מטמון  1מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  AMD A4 PRO-7300B APUעם כרטיס גרפי  ,3.8 GHz) Radeon HD 8470Dמטמון  1מגהבייט 2 ,ליבות(
AMD A78

עד זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMשל 32 GB8
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 1600 MT/s
 4רכיבי DIMM

 120 GBעד 256 GB SATA SSD9
 120 GBעד 256 GB SATA SE SSD9
 500 GBעד TB SATA SSHD9 1
 500 GBעד  7,200) 2 TB SATAסל"ד(9
9
 128 GBעד  256 GBכונן PCIe SSD) ) HP Z Turbo
 128 GBעד  512 GBכונן  SATA TLC SSD9128 GBעד  512 GBכונן SATA TLC SSD9

צורב  SATA BDXL Blu-rayדק; צורב Slim SATA SuperMulti DVD; Slim SATA DVD-ROM10,11

כרטיס גרפי זמין

משולב13,14AMD Radeon™ HD :

שמע

טכנולוגיית ניהול שמע ™ ,DTS Sound+שמע בחדות גבוהה עם רכיב  Codecשל ) Realtek ALC221כל היציאות הן סטריאו( ,יציאות קדמיות לאוזניות ולמיקרופון ) 3.5מ"מ( ,יציאת שמע וכניסת שמע אחוריות ) 3.5מ"מ( ,תמיכה
בזרימה ממקורות שונים ,רמקול פנימי

תקשורת

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים

מפרצים לכוננים חיצוניים
תוכנות זמינות
ניהול אבטחה
מאפייני ניהול

מתח

ממדים
משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

בדיד2 GB); NVIDIA® GeForce® GT730 (2 GB)13,14) AMD Radeon™ R9 350 :

 Broadcom NetXtreme GbE Plus :LANמשולב;  Broadcom 8021n Wireless PCIeעם ®) Bluetoothאופציונלי(;  Intel® 7265 802.11ac Wireless PCIeעם ®) Bluetoothאופציונלי(12

 PCIe x16אחד בגובה מלא ) x4); PCIe x16בגובה מלא; שני  PCIe x1בגובה מלא
קדמי 2 :יציאות  ;USB 3.0יציאת ) USB 3.0לטעינה מהירה(; כניסת שמע; יציאת שמע
אחורי 4 :יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0יציאה טורית; יציאה טורית )אופציונלית(; יציאה מקבילית )אופציונלית(;  2יציאות ) PS/2למקלדת ולעכבר(; יציאת  2 ;VGAיציאת  ;DisplayPortכניסת שמע; יציאת שמע; יציאת
RJ-45
 2של  8.9ס"מ )"(3.5

כונן  ODDדק; קורא כרטיסי ) SDאופציונלי(
המחשבים העסקיים של  HPמסופקים עם מגוון כותרי תוכנה ,כולל HP BIOSphere :עם CyberLink Power DVD ,Microsoft Security Essentials ,HP Security Manager ,(FIPS 140-2) HP Drive Encryption ,Sure Start
 ,BDתמיכה טבעית ב ,Miracast-מנהל התקן  .Foxit PhantomPDF Express ,HP Recovery Manager ,HP ePrintעיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש16,17,18,19,20

 HP BIOSphereעם  ;HP Sure Startמודול ) Trusted Platform Module (TPM) 1.2אישור  ;(Common Criteria EAL4+השבתת יציאת ) SATAדרך  ;(BIOSנעילת כונן; ) RAIDזמין כאפשרות הניתנת להגדרה(; הפעלה/השבתה של
יציאות  USBטוריות ,מקבילות )דרך  ;(BIOSהשבתה אופציונלית של יציאת  USBבהגדרות היצרן )ניתן להגדרה על-ידי המשתמש דרך  ;(BIOSשליטה בכתיבה/אתחול של מדיה שניתהת להסרה; סיסמת הפעלה )דרך  ;(BIOSסיסמת
התקנה )דרך  ;(BIOSחיישן/מנעול סולנאויד למכסה של  ;HPתמיכה במנעולי מארז ובהתקני מנעול כבל16
תואם לטכנולוגיית  DASH 1.1של AMD

 280וואט ,יעילות של עד  PFC ,92%פעיל
 6.7 x 13.4 x 14אינץ'  170 x 340 x 355מ"מ
 6.76ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(
דל בהלוגן

תצורות מאושרות על-ידי ® ENERGY STARובעלות דירוג  EPEAT® Goldזמינות21

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך  3שנים ) (3-3-3וכוללת  3שנות אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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מחשב HP EliteDesk 705 G2 Microtower
אביזרים ושירותים )לא כלול(
כונן דק HP G2 DVD-Writer
בגודל  9.5מ"מ למחשב שולחני

הוסף צורב אחסון אופטי במחיר משתלם למחשב השולחני  1HP Desktop PCשברשותך באמצעות כונן הצורב הדק השולחניG2 SuperMulti
 DVDשל  HPבגודל  9.5מ"מ ,המחבר באמצעות  SATAותומך בכתיבה—עד  8.5 GBשל נתונים או ארבע שעות של וידאו באיכות —DVDלכל
התבניות של .DVD

מספר מוצרN1M42AA :

כונן HP Turbo Drive 256 GB
PCIe Solid State Drive

קצר את זמני האתחול והחישובים ואת זמני התגובה של הכרטיס הגרפי ,וחולל מהפכה באופן שבו המחשב השולחני העסקי של  HPמטפל
בקבצים גדולים בעזרת כונן  HP Turbo Drive PCIe Solid Stateבנפח  ,256 GBפתרון אחסון חדשני ומשתלם במיוחד.

מקלדת  USBשל  HPעבור מחשב

מקלדת ה USB-החדשה של  HPכוללת עיצוב עמיד ומרשים הבנוי לקלות שימוש ולמיחשוב עסקי יומיומי.

עכבר HP USB 1000dpi Laser
Mouse

קבל את המהירות ואת הדיוק של עקיבת הלייזר בעיצוב פשוט ואלגנטי באמצעות עכבר  – HP USB 1000dpi Laser Mouseותיהנה
מהטכנולוגיה החדשה ביותר של חישה בלייזר.

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

קבל חוות דעת של מומחה באופן מיידי באמצעות שירות התמיכה של  HPעבור חומרה ביום העסקים הבא ,באתר הלקוח ,ושפר באופן ניכר
את זמן הפעילות של המוצר .קבל עזרה במועד הדרוש לך באמצעות סיוע מרחוק באיכות גבוהה או תמיכה נגישה באתר הלקוח הזמינה 24
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע  -וחזור לעבודה במהירות.
מספר מוצרU7899E :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרN3S12AA :

מספר מוצרQY776AA :

מספר מוצרQY778AA :
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מחשב HP EliteDesk 705 G2 Microtower
הערות שוליים להעברת הודעות
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה 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
 2מערכת זו דורשת מערכת הפעלה של  64-bitהנרכשת בנפרד ומוצרי תוכנה של  64-bitהמפיקים את המרב מיכולות העיבוד של  64-bitשל טכנולוגיית  .AMDעיבוד מרובה ליבות הזמין עם טכנולוגיית  ,AMDמתוכנן לשיפור הביצועים של מערכת זו .בהתחשב במגוון הרחב של יישומי תוכנה הזמין ,ביצועי
מערכת לרבות מערכת הפעלה של  64-bitומעבד ליבה כפולה ,עשויים להשתנות .מספור הדגם של  AMDאינו מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון.
 3מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורה ולפלטפורמת המחשב.
] [4בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להדגים תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן ערובה לביצועים עתידיים תחת תנאי בדיקה אלה.
 5תוכנת צד שלישי נמכרת בנפרד .מאושר  Dashומותאם ליכולת ניהול ברמה ארגונית ,כדי לעבוד עם  MS SCCMו.LANDesk-
 6 ,Koala LLC Ergonomics Consulting ,""Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays 7בנובמבר .2012
 8תמיכה בעד ארבעה צגים מחייבת .Displayport 1.2
 9תצורת  RAIDאופציונלית ואינה דורשת כונן קשיח שני.
 10בעל דירוג  EPEAT® Goldאם ישים .דירוג  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windows 10ייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windows 10במלואה 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
 2מערכת ההפעלה  Windows 10המותקנת מראש צפויה להיות זמינה החל מאוקטובר  2015עבור פלטפורמה זו.
 3לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה .בקר בכתובת http://www.microsoft.com
 4במערכת 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 הקנה או הסרת התקנה של מערכות הפעלה ,כדי למנוע אובדן נתונים.
 3מערכת זו דורשת מערכת הפעלה של  64סיביות ומוצרי תוכנה של  64סיביות ,המפיקים את המרב מיכולות העיבוד של  64סיביות בטכנולוגיית  .AMDעיבוד מרובה ליבות הזמין עם טכנולוגיית  ,AMDמתוכנן לשיפור הביצועים של מערכת זו .בהתחשב במגוון הרחב של יישומי התוכנה הזמינים ,ביצועי
המערכת לרבות מערכת הפעלה של 64סיביות עשויים להשתנות .המספור של  AMDאינו מהווה יחידת מדידה של מהירות השעון.
] [8מערך שבבים גרפיים משתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל ) (RAMלביצועי גרפיקה .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי גרפיקה אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 9עבור כוננים קשיחים וכונני  1 = GB ,Solid State Driveמיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 16 GBעבור  (Windows 7ועד ) 30 GBעבור  (Windows 8/10מתוך דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת
 10שכפול של חומר המוגן בזכויות יוצרים אסור בהחלט .המהירויות בפועל עשויות להשתנות .תאימות למדיית שכבה כפולה עשויה להשתנות מאוד בנגני  DVDביתיים ובכונני  DVD-ROMשונים .לתשומת לבך DVD-RAM ,אינו יכול לקרוא או לכתוב למדיה של  2.6GBבעלת שכבה יחידה 5.2/בעלת שכבה
כפולה בגרסה .1.0
 11בכונן  ,Blu-Ray XLעלולות להתעורר בעיות עם תקליטורים ,חיבור דיגיטלי ,תאימות וביצועים; בעיות אלה אינן מהוות פגם במוצר .הפעלה ללא תקלות בכל המערכות אינה מובטחת .כדי שכותרי  Blu-rayמסוימים יוכלו לפעול ,הם עשויים לדרוש נתיב  HDCPותצוגת  .HDCPלא ניתן להפעיל סרטי
 HD-DVDבכונן  BDXLזה.
 12כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה ,והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [13דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
] [14הכרטיסים הגרפיים הבדידים של  AMDו NVIDIA-נמכרים בנפרד או כמאפיינים אופציונליים.
 15זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.
 16ייתכן שלצורך שימוש ב HP BIOS Protection-תידרש לבצע פעולת שחזור ידנית ,במקרה שכל העותקים של ה BIOS-נפגעו או נמחקו.
 17הצפנת הכונן מחייבת שימוש ב .Windows-הנתונים מוגנים לפני הכניסה הצפנת הכונן .כיבוי המחשב או מעבר למצב שינה גורמים ליציאה מהצפנת הכונן ומונעים גישה לנתונים.
 HP ePrint 12דורש 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/eprintcenter
 Microsoft Security Essentials 19דורש  Windows 7וגישה לאינטרנט.
 Miracast 20היא 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 Miracast .זמין עבור
 Windows 8ו .Windows 10-לקבלת מידע נוסףhttp://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast :
 21בעל רישום ® EPEATכאשר רלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.
 22ספקי מתח חיצוניים ,כבלי מתח ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו 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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 ENERGY STARוהסמל של  ENERGY STARהם סימנים מסחריים רשומים בבעלות הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב )U.S. Environmental Protection Agency). Bluetooth
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