גיליון נתונים

תחנת עבודה ניידת HP ZBook 17 G3
נראית מעולה .פועלת כמו קסם.
שילוב מושלם בין יופי ותחכום שיאפשר לך
לשלוט ביד רמה ביום העבודה שלך .מבין כל
תחנות העבודה של  HPהמתאפיינות
בביצועים מלאים ,HP ZBook Studio ,בעלת
המבנה המוכר והייחודי ובגודל של 39.6
ס"מ ) 15.6אינץ'( באלכסון ,מגיעה למקום
הראשון מבחינת דקיקות ,קלילות ויופי.

● Windows 10 Pro
● שטח אחסון של עד 2 TB

מרהיב ,מבפנים ומבחוץ

1

2

● שילוב מרשים של סגנון חדשני וביצועים מתקדמים HP ZBook Studio .הוא מכונת ביצועים אלגנטית שתוכננה בקפדנות עד לאחרון הרכיבים,
במשקל  1.99ק"ג ) 4.4פאונד( 3ובעובי  18מ"מ בלבד.

צור את תחנת העבודה האידיאלית

● עם המראה וביצועים של מעבדי ® ,Intel® Xeonכונן  1 TB HP Z Turbo Drive G25,6המעניק שטח אחסון כולל של עד  ,2 TBעד  32 GBשל זיכרון
 5 ,ECCיציאת  Thunderbolt™ 3כפולה ומסכי מגע אופציונליים מסוג  HP DreamColor UHDאו .FHD

מבוסס על המורשת של HP Z

● תחנות העבודה הניידות של  HPעוצבו בהשראת המורשת בת  30השנים של  ,HP Zועברו תהליך קפדני של אישור  ISVהמאפשר לך לעבוד בבטחה .זו
תחנת עבודה אמינה ביותר ,שתוכננה לעבור בדיקות  7 MIL-STD 810Gונועדה לפעול במשך  120,000שעות בתהליך  Total Test Processשל .HP

כולל
●
●
●
●
●
●
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●

ענה על צורכי המשתמש הייחודיים שלך עם מבחר מערכות ההפעלה  1Windows 10 Proאו .1Windows 7
תחנת העבודה הניידת  HP ZBook Studioמספקת סגנון מלוטש ,ביצועים מרשימים וחיי סוללה ארוכים.
קבל ביצועים רבי-עוצמה ממעבדי ™ 3 Intel® Coreו Intel® Xeon®-מדור שישי.3
שפר את הפרודוקטיביות בעזרת היכולת לבצע יותר הודות לכרטיסים גרפיים מקצועיים ברמה בינונית של ®.NVIDIA® Quadro
התמודד עם משימות מאתגרות תוך תחושת ביטחון שמעניק לך זיכרון  DDR4של עד  32 GBעם זיכרון  ECCאופציונלי 8לקבלת קיבולת ,ביצועים
ואמינות ללא פשרות.
קצר את זמני האתחול ,החישובים והתגובה של הכרטיס הגרפי ,וחולל מהפכה באופן שבו תחנת העבודה  HP ZBookמטפלת בקבצים גדולים בעזרת
5,6
יכולת אחסון בשני כונני  HP Z Turbo Drive G2אופציונליים של  1 TBלקבלת פתרון חדשני ומהיר במיוחד.
העבר נתונים והתחבר לאינטרנט במהירות ובקלות .תחנת עבודה ניידת זו כוללת יציאות מרובות ,כולל שתי יציאות ™ HDMI ,Thunderboltועוד.
בחר את התצוגה המתאימה לאופן העבודה שלך עם אפשרויות של צג מגע  UHD 4Kאו  FHDברור במיוחד[6 ,5].
צור את תחנת העבודה  HP ZBookהדרושה לך על-ידי בחירה מתוך כמה אפשרויות תצורה5.
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תחנת עבודה ניידת HP ZBook 17 G3
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

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

מעבדים זמינים3

מעבד  Intel® Xeon® E3-1545M v5עם כרטיס גרפי ) Intel® Iris™ Pro Graphics P580זמין במחצית הראשונה של  ;(2016מעבד  Intel® Xeon® E3-1505M v5עם כרטיס גרפי Intel HD graphics P530
) ,2.80 GHzעד  3.70 GHzעם טכנולוגיית , Intel Turbo Boostמטמון  L3של  4 ,8 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-6820HQעם כרטיס גרפי  ,2.70 GHz) Intel HD graphics 530עד  3.60 GHzעם
טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון  L3של  4 ,8 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-6700HQעם כרטיס גרפי  ,2.60 GHz) Intel HD graphics 530עד  3.50 GHzעם טכנולוגיית ,Intel Turbo Boost
מטמון  L3של  4 ,6 MBליבות(

1Windows

משפחת מעבדים3

מעבד ® ;Intel® Xeonמעבד Intel® Core™ i7

ערכת שבבים

Mobile Intel® CM236

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

עד  GB DDR4-2133 ECC 32או  SDRAMללא ECC4
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  2133מיליון העברות לשנייה .זיכרון ללא  ECCזמין עם מעבדי ™ Intel® Coreבלבד .זיכרון  ECCזמין עם מעבדי ® Intel® Xeonבלבד.

שני רכיבי SODIMM

אחסון פנימי

עד 128 GB M.2 SATA SSD5,6
 256 GBעד 512 GB M.2 SATA SED SSD5,7
 256 GBעד  TB 1כונן NVMe PCIe SSD)5,8) HP Z Turbo Drive G2

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD graphics P530 ;Intel® HD graphics 530כרטיס גרפי ) Intel® Iris™ Pro Graphics P580זמין במחצית ראשונה של
בדיד 2 GB) NVIDIA® Quadro® M1000M :זיכרון  GDDR5ייעודי(
)כרטיס גרפי  Intel® HD Graphics 530משולב ב .Core™ i7-כרטיסים גרפיים  Intel® HD Graphics P530ו Intel® Iris™ Pro Graphics P580 -משולבים במעבדי ®(.Xeon

תצוגה

שמע
תקשורת

חריצי הרחבה

צג  FHD UWVA IPS eDPעם תאורת  LEDאחורית בגודל  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'( באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ) ;(1920 x 1080מסך מגע  FHD UWVA IPSעם תאורת  LEDאחורית בגודל  39.6ס"מ )15.6
אינץ'( באלכסון ) ;(1920 x 1080צג  UHD UWVA IPSעם תאורת  LEDאחורית בגודל  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'( באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ) (3840 x 2160צג  UHD DreamColor UWVA IPSעם תאורת LED
אחורית בגודל  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'( אינץ' באלכסון עם ציפוי נגד בוהק )3840 x 2160)13
11,21(2016

שמע  HDשל  .Bang & Olufsenמיקרופון ורמקולי סטריאו משולבים )מערך מיקרופונים כפול בדגמים הכוללים מצלמת אינטרנט אופציונלית( .לחצן להשתקת עוצמת הקול ,מקשי פונקציה להגברה ולהחלשה
של עוצמת הקול .שקע משולב לכניסת מיקרופון/יציאת אוזניות.

חיבור רשת משולב Intel® I219-LM Gigabit

מדיית הבזק אחת מסוג SD UHS-II
) SDתומך ב Secure Digital-מהדור החדש ,ובעל תאימות לאחור ל(SDXC ,SDHC-

יציאות ומחברים

צד שמאל :יציאת  ;RJ-45יציאת  ;USB 3.0יציאת ) USB 3.0טעינה(
צד ימין :מחבר מתח;  2יציאות  ;Thunderbolt™ 3יציאת  ;HDMI 1.4יציאת  ;USB 3.0כניסת מיקרופון סטריאו/יציאת אוזניות

מצלמת אינטרנט

מצלמת 720p HD12

ניהול אבטחה

קורא כרטיסים חכמים משולב; כניסה בפעולה אחת;  ;Common Criteria EAL4+ Augmented Certified Discrete TPM 1.2/2.0 Embedded Security Chipחריץ למנעול אבטחה; תמיכה ב;Intel® AT-
חיישן טביעות האצבע של ) HPאופציונלי(;  Absolute Persistence Module; HP BIOSphereעם  ;Sure Startהשבתת יציאת ) SATAדרך  BIOS); DriveLockו DriveLock-אוטומטי; ) 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 שניתנת להסרה; סיסמת הפעלה )דרך  ;(BIOSסיסמת התקנה )דרך 16,17,18(BIOS

ממדים

 18 x 255 x 375מ"מ

התקן קלט

תוכנות זמינות

מתח

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

מקלדת  HPעמידה בפני נוזלים )עם אור אחורי ובקרה באמצעות מקשי פונקציות(
משטח לחיצה עם חיישן תמונה הכולל לחצן כיבוי/הפעלה ,גלילה דו-כיוונית ,מחוות ושני לחצנים

משולבת9

תחנות העבודה הניידות של  HPמגיעים עם מגוון תוכנות ,כוללMicrosoft ,(FIPS 140-2) HP Drive Encryption ,HP Client Security ,HP Remote Graphics Software ,HP Performance Advisor :
 .HP PageLift ,HP ePrint Driver ,Microsoft Defender ,Security Essentialsעיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש14,15.

מתאם  ACחכם ודק של  150וואט )חיצוני(
סוללת ליתיום-יון רב-גונית של  HPבעלת חיים ארוכים עם  4תאים 64 ,ואט-שעה

משקל התחלתי של  2ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה ולרכיבים(

דל

בהלוגן20

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום ®EPEAT

הצעה זו לשירות ואחריות מוגבלת לשלוש שנים ) (3-3-0כוללת שלוש שנות אחריות על חלקים וביצוע עבודות .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור.
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תחנת עבודה ניידת HP ZBook 17 G3
אביזרים ושירותים )לא כלול(
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 מוצרU4414E :
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תחנת עבודה ניידת HP ZBook 17 G3
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
 2עבור כוננים קשיחים 1 = GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 16BGעבור  (Windows 7ועד ) 30GBעבור  (Windows 8.1/10של שטח דיסק המערכת ,שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
 Multi-Core 3מתוכנן 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  Intelאינו מעיד על
ביצועים גבוהים יותר.
 5המשקל משתנה בהתאם לתצורה.
 5נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 6צפי לזמינות במחצית שנת .2016
 7בהמתנה ל ,MIL-STD testing-כאשר הבדיקה לא נועדה להמחיש את התאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם בתנאי בדיקת  MIL STDאו כל נזק מקרי מחייבים חבילת טיפול אופציונלית
מסוג .HP Accidental Damage Protection Care Pack
 8זיכרון  ECCהוא מאפיין אופציונלי הזמין בתצורות של ®.Intel® Xeon

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 ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי ,ומאפיין זה פעיל תמיד.
ייתכן שיחולו לאורך זמן דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט ודרישות נוספות עבור עדכונים .בקר 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 [3מיועד 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  Intelאינו מדד
לביצועים גבוהים יותר.
] [4יכולות 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.
 5עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 8.1/10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 6כונן  M.2 SATA SSDשל  128 GBיהיה זמין במחצית הראשונה של .2016
 7כונן  M.2 SATA SED SSDשל  512 GBיהיה זמין במחצית הראשונה של .2016
 HP Z Turbo Drive G2 1 TB NVMe PCIe SSD 8יהיה זמין במחצית הראשונה של .2016
 Thunderbolt™ 3 9היא טכנולוגיה חדשה .התקן את כל מנהלי ההתקן העדכניים ביותר עבור התקן  Thunderboltלפני שתחבר את ההתקן ליציאת  .Thunderboltכבל  Thunderboltוהתקן ) Thunderboltהזמינים לרכישה בנפרד( חייבים להיות תואמים ל .Windows-כדי לברר אם להתקן שלך יש אישור
 Thunderboltעבור  ,Windowsבקר בכתובת https://thunderbolttechnology.net/products
 10כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה ,והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת .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  WLANאחרים בתקן .802.11ac
] [11דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 12זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.
 13צגי מגע  FHDו UHD DreamColor-יהיו זמינים במחצית הראשונה של 2016
 Microsoft Security Essentials 14דורש  Windows 7וגישה לאינטרנט.
 15מנהל התקן  HP ePrintמחייב חיבור לאינטרנט של מדפסת  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט והרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,סוגי המסמכים והתמונות הנתמכים ופרטים נוספים לגבי  ,HP ePrintבקר באתר www.hp.com/go/businessmobileprinting
] [16סוכן ה Computrace-נשלח במצב כבוי ,והלקוח חייב להפעיל אותו בעת רכישת מנוי .ניתן לרכוש מנויים לתקופות של כמה שנים .השירות מוגבל ,פנה אל  Absoluteכדי לבדוק את הזמינות מחוץ לארה"ב.
 17מוצר זה כולל  TPM 1.2עם אפשרות לשדרג ל .TPM 2.0-תוכנית השדרוג צפויה להיות זמינה עד סוף שנת  2015וניתן יהיה להשיגה דרך תמיכת הלקוחות של .HP
 18מודול  BIOS Absolute Persistenceנשלח במצב כבוי ,ויופעל על-ידי הלקוח בעת רכישה והפעלה של מנוי .השירות עשוי להיות מוגבל .בדוק עם  Absoluteלגבי זמינות מחוץ לארה"ב .שירות ההרשמה האופציונלי של  Absolute Recovery Guaranteeמספק אחריות מוגבלת .בהתאם לתנאים
מסוימים .לקבלת פרטים מלאים ,בקר באתר .http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement :שימוש בשירות מחיקת הנתונים מבטל את התשלום בעבור שירות  .Recovery Guaranteeכדי להשתמש בשירות מחיקת הנתונים ,על הלקוחות לחתום תחילה על
הסכם אימות מראש וליצור  PINאו לרכוש מפתח זיהוי  RSA SecurIDאחד או יותר של תוכנת .Absolute
 19בעל רישום ® EPEATכאשר רלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור.
 20ספקי 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/workstations
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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