גיליון נתונים

מחשב נייד HP EliteBook 1040 G3
מחשב ™ Ultrabookכפי שהוא צריך להיות
הסגנון המתוחכם של המחשב הנייד HP
™ EliteBook 1040 Ultrabookמשלים את
הביצועים ומאפייני האבטחה והניהול
החדשניים שלו ,המסייעים לך להציג את
עבודתך הטובה ביותר.
2

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
● Windows 10 Pro
● גודל המסך 35.56 :ס"מ )" (14באלכסון
1

סחוב פחות ובצע יותר

● עבוד בבטחה עם מחשב  HP EliteBook 1040הדק ,האלגנטי והעמיד בעל מקלדת  HP Premiumועיצוב דמוי יהלום ממתכת שעבר את בדיקות
3.MIL-STD 810G

תחנת כוח של פרודוקטיביות

● עבוד במלוא המרץ לאורך היום הודות לחיי סוללה ארוכים ,מעבדי ™ Intel® Coreמדור שישי  ,4זיכרון של עד  16ג'יגהבייט וכונני  PCIe SSDהמפיקים
מהירות וביצועים מרשימים.

התחבר ושתף פעולה בסטייל

● שתף פעולה עם עמיתיך כמעט מכל מקום עם  WWANאופציונלי ,5מצלמת אינטרנט  ,720pתוכנה של  HPלהפחתת רעשים ומערכת שמע של & Bang
.Olufsen

אבטחה מבפנים ומבחוץ

●  HPמסייעת לך בהגנה מפני תוכנות זדוניות ופריצה חזותית HP Sure Start .עם  Dynamic Protectionמגן עליך מפני התקפות  ,BIOSומסך
ה Privacy-המשולב האופציונלי של  6HP Sure Viewמגן על המסך מפני עיניים חטטניות בלחיצה אחת על לחצן.

כולל
●
●
●
●
●
●
●
●

 1Windows 10 Proוהמחשב הנייד  HP EliteBook 1040העוצמתי והמיועד לשיתוף פעולה מעניקים לך עוצמה שתספיק ליום שלם.
ביצועים חדשניים עם מעבד ™ Intel® Coreמדור שישי 4,כונני  PCIe SSDוחיי סוללה ארוכים מאפשרים לך לעבוד ,לגלוש וליצור קשר עם עמיתים.
הגנה מיידית מפני פריצה חזותית בעזרת מסך ה Privacy-המשולב האופציונלי של  ,6HP Sure Viewהכולל טכנולוגיית  .3M privacyבלחיצה אחת על
הלחצן יופיע מסך שייראה שחור לסובבים אותך בעוד שאתה תראה את התוכן בבירור.
יציאות חיוניות מספקות חיבורים נוחים להתקני ציוד היקפי .יציאת ה HDMI-מאפשרת חיבורים מהירים לצגים ולמקרנים ,בזמן ששתי יציאות USB
 3.0לטעינה ויציאת ™ USB-Cמאפשרות טעינה נטולת טרחה של התקנים ניידים.
באפשרותך ליהנות מאיזון יוצא דופן בין נוחות לתגובתיות עם מקלדת .HP Premium
זהה התקפות  BIOSזדוניות ,הגן על המערכת מפניהן ושחזר אותה בעזרת  HP Sure Startעם  - Dynamic Protectionה BIOS-הראשון בתעשייה
שכולל פתרון בעיות עצמי ופותר בעיות במקרה של פגיעה ב BIOS-בזמן אמת7.
עזור להגן על המחשב שלך עם אימות זיהוי בדרכים מרובות באמצעות קורא טביעות אצבע ,קורא כרטיסים חכמים ו.TPM-
עם המחשב הנייד  HP EliteBook 1040העמיד שעבר את בדיקות  3MIL-STD 810Gאינך צריך לחשוש עוד מחבטות בלתי מכוונות.
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טבלת מפרטים
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מערכת הפעלה זמינה

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

מעבדים זמינים3,4

מעבד  Intel® Core™ i7-6600Uעם כרטיס גרפי  ,2.6 GHz) Intel HD Graphics 520עד  3.4 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-6500Uעם
כרטיס גרפי  ,2.5 GHz) Intel HD 520עד  3.1 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-6300Uעם כרטיס גרפי  ,2.4 GHz) Intel HD 520עד 3 GHz
עם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-6200Uעם כרטיס גרפי  ,2.3 GHz) Intel HD 520עד  2.8 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של 3
מגהבייט 2 ,ליבות(

זיכרון מרבי

עד זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל  16ג'יגהבייט
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :זיכרון  DDR4-2133 SDRAMבנפח ג'יגהבייט זמין עם  Intel® Core™ i5-6300Uאו  .Intel® Core™ i7-6600Uקצבי העברה של עד  2133מיליון הערות לשנייה .שדרוגי רכיבים
פנימיים לזיכרון לא יהיו זמינים לאחר הגדרת התצורה של היצרן.

משפחת מעבדים3

1Windows

מעבד ™ ;i7Intel® Coreמעבד Intel® Core™ i5

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

אחסון פנימי

עד  128ג'יגהבייט 256 ,ג'יגהבייט או  512ג'יגהבייט כונן M.2 SATA TLC SSD5
עד  180 GBכונן M.2 SATA MLC SSD5
עד  256 GBכונן 5M.2 SATA MLC SED SSD
עד  256 GBכונן M.2 PCIe SSD5

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 520

טכנולוגיות אלחוט

מודול פס רחב נייד  ;HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTEפס רחב נייד  (2x2) Intel 802.11a/b/g/n/ac ;HP hs3110 HSPA+ו Bluetooth® 4.2-משולב; מודול תקשורת שדה קרוב )(NFC
)אופציונלי(6,7
)שדרוגי רכיבים פנימיים לקישוריות לא יהיו זמינים לאחר הגדרת התצורה של היצרן(.

יציאות ומחברים

 2יציאות  USB 3.0לטעינה; יציאת ™) USB Type-Cלטעינה(; מחבר עגינה; יציאת  ;HDMIחיבור מתח  ;ACיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת

מצלמת אינטרנט

מצלמת 720p HD8

ניהול אבטחה

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

ממדים

 1.58 x 23.45 x 33.7ס"מ )ללא אפשרויות מגע(;  1.65 x 23.45 x 33.7ס"מ )עם אפשרויות מגע(

תצוגה

שמע

תקשורת

התקן קלט

תוכנות זמינות

מתח

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

מסך  Privacyמשולב של  ,HP Sure Viewדק  ,FHD SVAעם אפשרויות מגע ,בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם תאורת  LEDאחורית ) ;(1920 x 1080מסך  Privacyמשולב של  ,HP Sure Viewדק ,FHD SVA
עם אפשרויות מגע ,בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם תאורת  LEDאחורית ,עם מצלמה ) ;(1920 x 1080מסך  FHD SVAדק בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם תאורת  LEDאחורית וציפוי נגד בוהק
) ;(1920 x 1080מסך  FHD SVAדק בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם תאורת  LEDאחורית וציפוי נגד בוהק עם  ;(1920 x 1080) WWANמסך  FHD SVAדק בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד
בוהק ותאורת  LEDאחורית ,עם מצלמה ) ;(1920 x 1080מסך  FHD SVAדק בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ותאורת  LEDאחורית ,עם מצלמה ו ;(1920 x 1080) WWAN-מסך QHD
 UWVAבגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ותאורת  LEDאחורית ) ;(2560 x 1440מסך  QHD UWVAבגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ותאורת  LEDאחורית ,עם WWAN
) ;(2,560 x 1,440מסך  QHD UWVAבגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד בוהק ותאורת  LEDאחורית ,עם מצלמה ) ;(2,560 x 1,440מסך  QHD UWVAבגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי
נגד בוהק ותאורת  LEDאחורית ,עם מצלמה ו ;(2,560 x 1,440) WWAN-מסך מגע  QHD UWVAעם תאורת  LEDאחורית בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון ) ;(2560 x 1440מסך מגע  QHD UWVAבגודל
 35.56ס"מ )" (14באלכסון עם תאורת  LEDאחורית ,עם מצלמה ו(2,560 x 1,440) WWAN-
שמע של  ;Bang & Olufsenמערך מיקרופון כפול משולב;  2רמקולי סטריאו משולבים

 Ethernetדרך חיבור עזר )אופציונלי(; ) NFCאופציונלי(; Intel® Ethernet Connection I218-LM

מקלדת עמידה בפני נוזלים עם תאורה אחורית ומאפיין ניקוז
משטח לחיצה מזכוכית )עם משטח שעבר גילוף כימי( ,תומך בהקשות ומחוות המופעלות כברירת מחדל ,בגלילה בשתי אצבעות ,בביצוע זום בשתי אצבעות )צביטה(
קנה את  Office; HP BIOSphereעם ) HP Sure Start; HP Connection Managerדגמים עם ) Windows 7); HP Wireless Hotspot; HP Mobile Connectאירופה ,המזרח התיכון ואפריקה בלבד(; HP
) PageLift; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP ePrint; HP SoftPaq Download Manager; Absolute Data Protectדגמים עם Windows 8.1); CyberLink Power DVD; CyberLink
 ;YouCam BE; HP Touchpoint Manager; Foxit PhantomPDF Express for HP; HP File Sanitizerתוכנת  ;Intel® WiDiאישור ) Skype for Business; Microsoft Security Essentialsדגמים עם
 Windows 7בלבד(; לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש ,עיין במסמך המפרט המהיר המתייחס למוצר זה9,10,11,12,13,14,15,16,17.
מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת פולימר ליתיום-יון של  HPבעלת חיים ארוכים עם  6תאים 45.6 ,ואט-שעה
20
עד  11שעות ו -30דקות )עם צג  ,(FHDעד  10שעות )עם צג )QHD

חכם(18

משקל התחלתי של  1.43ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל

בהלוגן19

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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אביזרים ושירותים )לא כלול(
שרוול עור איכותי של  HPבגודל
 33.78ס"מ )"(13.3

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

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  33.78ס"מ )" (13.3באלכסון ושומר על הפרופיל המסוגנן שלו.

מספר מוצרM5B12AA :

כונן HP External USB DVDRW
Drive

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

מתאם  ACדק של  90וואט של HP

עבוד בפרודוקטיביות בעזרת המתאם הדק המשולב של  90וואט 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.

עכבר דק במיוחד של  HPבחיבור
Bluetooth

הגבר את הפרודוקטיביות באלגנטיות באמצעות העכבר האלחוטי הדק במיוחד של ,HPעכבר ® Bluetoothדק במיוחד ומלוטש במיוחד.

תמיכה של  HPבחומרה של
מחשב נייד בלבד ,באתר הלקוח,
ביום העבודה הבא ,למשך 5
שנים

אם נתקלת בבעיות בחומרה ,כדאי לחזור לפעילות מהר ככל הניתן .קבל חוות דעת של מומחה באופן מיידי באמצעות שירות התמיכה של HP
עבור חומרה ביום העסקים הבא ,באתר הלקוח ,ושפר באופן ניכר את זמן הפעילות של המוצר .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 מוצרF2B56AA :

מספר מוצרH6Y83AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/notebooks

מספר מוצרK7V16AA :

מספר מוצרL9V78AA :

מספר מוצרU7861E :
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 HPממליצה על .Windows 10 Pro

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
 2לא כל התצורות עומדות בדרישות כדי לפעול כ.Ultrabook™-
 3בדיקת  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
 Multi-Core 4מיועד 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.
 5דרושות נקודת גישה אלחוטית וגישה לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 6מסך ה Privacy-המשולב של  HP Sure Viewהוא מאפיין אופציונלי שיש להגדירו בעת הרכישה.
 Dynamic Protection 7מנטר ופותר בעיות ב BIOS-כל  15דקות.

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 [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 כלי למדידת
ביצועים ברמה גבוהה יותר.
 4לצורך הפעלת חלק מפונקציות  vProשל 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 .נדרש .Windows
 5עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט )עבור  Windows 7ו (-10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 6לשימוש באלחוט נדרשת נקודת גישה אלחוטית וחיבור לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 7פס רחב נייד הוא מאפיין אופציונלי ומצריך הגדרת תצורה של היצרן .השימוש מחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזורך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים
ובכל המדינות/אזורים.
] [8דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 9מאפייני  BIOSphereעשויים להשתנות.
 10לצורך שימוש באפליקציה  Wireless Hotspotנדרשים חיבור פעיל לאינטרנט ותוכנית נתונים הנרכשת בנפרד .כאשר  HP Wireless Hotspotפעילה ,האפליקציות בהתקן ימשיכו לפעול וישתמשו באותה תוכנית נתונים שבה משתמשת הנקודה החמה האלחוטית .שימוש בנתוני נקודה חמה אלחוטית
עשוי להיות כרוך בתשלום נוסף .בדוק את פרטי התוכנית .נדרש .Windows
 HP Mobile Connect 11זמין במדינות/אזורים באירופה ,המזרח התיכון ואפריקה ומחייב רכישה של שירות משולם מראש .לקבלת מידע אודות תמיכה וזמינות של שירות באזור שלך ,בקר באתר .www.hp.com/go/mobileconnect
 12לשימוש ב HP Support Assistant-נדרש .Windows
 ePrint 13דורש חיבור אינטרנט למדפסת  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט .נדרשת הרשמה לחשבון  .HP ePrintCenterלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,של המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ולקבלת פרטים נוספים של  ,HP ePrintבקר בכתובת .www.hp.com/go/businessmobileprinting
 14נדרש מנוי  ,Absoluteבקר בכתובת  http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hpלקבלת כל הפרטים .סוכן תוכנת  Absolute Data Protectנשלח כשהוא מושבת .על הלקוח להפעיל אותו .השירות עשוי להיות מוגבל לאזורים מסוימים ,בדוק עם  Absoluteלגבי זמינות מחוץ לארה"ב.
שירות המנויים 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
 :File Sanitizer 15עבור 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.
 16תוכנת  Intel WiDiמשולבת זמינה ומחייבת מקרן ,טלוויזיה או צג מחשב הנרכשים בנפרד ,עם מקלט  WiDiמשולב או חיצוני .מקלטי  WiDiחיצוניים מתחברים למקרן ,לטלוויזיה או לצג המחשב באמצעות כבל  VGAו HDMI-סטנדרטיים ,שגם הם נרכשים בנפרד.
 17דרוש מנוי ל.Skype for Business-
 14מוצר 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
 19ספקי 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/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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