גיליון נתונים

מחשב נייד HP EliteBook Folio G1
המחשב הנייד ברמה עסקית לשיתוף פעולה
אומנות מעודנת וביצועים יוצאים מן הכלל
משולבים יחד ב.HP EliteBook Folio-
החומרים שנבחרו בקפידה והמאפיינים
המעולים והממוטבים לשיתוף פעולה,
הופכים את המוצר לבחירה הנכונה עבור כל
מי שמעריך חוויה מושלמת.

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

עיצוב עמיד ומשופר

● עיצוב מהפכני ,הנדסה חדשנית וחומרים משובחים משתלבים יחד ב HP EliteBook Folio-המתוחכם והעמיד .שלוט בעומס העבודה בביטחה בעזרת
מחשב אלגנטי זה שעבר את בדיקת 2.MIL-STD 810G

שיתוף פעולה מעולה

● עודד מעורבות של צוותים ,לקוחות ומשווקים בעזרת השמע הברור במיוחד של  Bang & Olufsenוהמקלדת המעולה של  HPלשיתוף פעולה
המאפשרת לך לנהל שיחות רגילות ושיחות צ'אט בווידאו בלחיצת לחצן אחת ב.HP EliteBook Folio-

השימוש בסיסמאות הוא נחלת העבר

● השתמש במצלמת האינטרנט  IRעם  Windows Helloכדי להשתמש בפניך כסיסמה לפתיחת התקן  1Windows 10 Proאו לגלישה באינטרנט.

כולל
●
●
●
●
●
●
●
●
●

 1Windows 10 Proוהמחשב הנייד  HP EliteBook Folioהעוצמתי שמוכן לשיתוף פעולה ,מעניקים לך עוצמה שתספיק ליום שלם.
 HP EliteBook Folioמטפל בדרישות לביצועים ברמה גבוהה עם מעבד ™ Intel® Coreמדור שישי4 ,כונני  ,PCIe SSDזיכרון של  8ג'יגהבייט וחיי
סוללה ארוכים.
נהל שיחות ועידה מהמחשב שלך בלחיצת לחצן פשוטה עם המקלדת המעולה של  HPלניהול שיחות ועידה.
הודות לאפשרויות של צג מגע  5UHDאו  FHDברור במיוחד ,תוכל לבחור את התצוגה המתאימה לאופן העבודה שלך5.
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 אמת3.
הגבר את היעילות עם אביזרים אופציונליים כגון תחנת העגינה  5,HP Elite Thunderbolt™ 3תחנת העגינה של  HPלנסיעות ברמה של אנשי
עסקים 5,וצגי  5Eliteהמשלימים את הסגנון המתוחכם של .HP EliteBook Folio
הישאר פרודוקטיבי עם יציאות ™ USB-Cבסיסיות לטעינת התקנים ניידים ועוד.
 HP EliteBook Folioתוכנן בדייקנות עד לפרטים הקטנים ביותר ועבר את בדיקת 2.MIL-STD 810G
נהל נתונים ,אבטחה והתקנים מתוך פתרון אחד מבוסס-ענן עם 6.HP Touchpoint Manager
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מחשב נייד HP EliteBook Folio G1
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 641
10 Home 64

מעבדים זמינים2,3

מעבד  Intel® Core™ m7-6Y75עם כרטיס גרפי  ,1.2 GHz) Intel HD 515עד  3.1 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ m5-6Y57עם כרטיס גרפי
 ,1.1 GHz) Intel HD 515עד  2.8 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ m5-6Y54עם כרטיס גרפי  ,1.1 GHz) Intel HD 515עד  2.7 GHzעם
טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(

זיכרון מרבי

עד זיכרון 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  1,866מיליון העברות לשנייה .שדרוגי רכיבים פנימיים לזיכרון לא יהיו זמינים לאחר הגדרת התצורה של היצרן.

משפחת מעבדים2

ערכת שבבים

1Windows

מעבד  Intel® Core™ m7מדור  ;6מעבד  Intel® Core™ m5מדור  ;6מעבד  Intel® Core™ m3מדור 6

מערך שבבים משולב במעבד

אחסון פנימי

M.2 SATA TLC
 128 GBעד  512 GBכונן
עד  240 GBכונן M.2 SATA MLC SSD4
עד  256 GBכונן M.2 PCIe SSD4
עד  256 GBכונן 4M.2 SATA SED MLC SSD

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 515

טכנולוגיות אלחוט

 (Intel 802.11a/b/g/n/ac (2x2וBluetooth® 4.2-
)שדרוגי רכיבים פנימיים לקישוריות לא יהיו זמינים לאחר הגדרת התצורה של היצרן(.

יציאות ומחברים

 2יציאות ™ USB Type-Cעם תמיכה בתקן ™) Thunderboltעגינה ,טעינה ו ;(USB 3.1-יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת

מצלמת אינטרנט

מצלמת 720p HD6

ניהול אבטחה

שבב  ,Infineon) TPM 1.2/2.0מולחם(; אימות טרום-אתחול

ממדים

 1.19 x 20.9 x 29.2ס"מ )ללא אפשרויות מגע(;  1.24 x 20.9 x 29.2ס"מ )עם אפשרויות מגע(

תצוגה

שמע

תקשורת

התקן קלט

תוכנות זמינות

מתח

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

SSD4

מסך דק במיוחד עם ציפוי נגד בוהק  FHD UWVAבגודל  31.75ס"מ ) 12.5אינץ'( באלכסון עם תאורת  LEDאחורית );(1,080 x 1,920מסך קל משקל ,דק במיוחד עם ציפוי נגד בוהק  FHD UWVAבגודל 31.75
ס"מ )" (12.5באלכסון עם תאורת  LEDאחורית ) ;(1,080 x 1,920מסך מגע  FHD UWVAדק במיוחד עם תאורת  LEDאחורית בגודל  31.75ס"מ ) 12.5אינץ'( באלכסון ) ;(1,080 x 1,920מסך מגע UHD UWVA
דק במיוחד עם תאורת  LEDאחורית בגודל  31.75ס"מ ) 12.5אינץ'( באלכסון )(2,160 x 3,840
שמע של  ;Bang & Olufsenמערך מיקרופון כפול משולב;  4רמקולי סטריאו משולבים
משולב5

 Ethernetדרך חיבור עזר )אופציונלי(

מקלדת עם תאורה אחורית
משטח לחיצה מזכוכית )עם משטח שעבר גילוף כימי( ,תומך בהקשות ומחוות המופעלות כברירת מחדל ,בגלילה בשתי אצבעות ,בביצוע זום בשתי אצבעות )צביטה(
קנה את  HP Sure Start ;Office; HP BIOSphereעם הגנה דינמית; ) 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; CyberLink Power DVD; CyberLink YouCam BE; HP Touchpoint Manager
 ;Foxit PhantomPDF Express for HP; HP Connection Managerתוכנת ) Microsoft Security Essentials ;Intel® WiDiדגמים עם  Windows 7בלבד(; אישור  ;Skype for Businessלקבלת רשימה מלאה
של תוכנות מותקנות מראש ,עיין במסמך המפרט המהיר המתייחס למוצר זה7,8,9,10,11,12,13,14,15.
)סיסמה(16

מתאם  ACלטעינה של  45ואט עם ™Smart USB Type-C
סוללת פולימר ליתיום-יון של  HPבעלת תוחלת חיים ארוכה עם  4תאים38 WHr ,
18
סוללה בעלת  4תאים בעלת תוחלת חיים ארוכה :עד  10שעות ו -30דקות )עם צג  FHDוללא אפשרויות מגע( ,עד  7שעות )עם צג )UHD
משקל התחלתי של  0.97ק"ג )ללא אפשרויות מגע וזכוכית(; משקל התחלתי של  1.07ק"ג )עם אפשרויות מגע(
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל

בהלוגן17

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 Folio G1
אביזרים ושירותים )לא כלול(
שרוול למחשב ,HP UltraBook
 12.5אינץ'

ארוז את מחשב ה Ultrabook™-וצא לדרך עם שרוול HP Ultrabookמסוגנן ,עמיד וקומפקטי שמתוכנן להגן על המחשב הנייד ולשמור על
הפרופיל המלוטש שלו.

מספר מוצרF7Z98AA :

מקלדת ועכבר אלחוטיים 2.4
 GHzשל HP

עבוד בצורה חכמה יותר עם המחשב הנייד ,מחשב הלוח או התקן ה All-in-One-שלך על-ידי הוספת מקלדת ועכבר מסוג  HP 2.4 GHzלהזנת
נתונים ,ניווט באינטרנט וגלילה במסמכים במהירות ובקלות.

מסנן פרטיות  12.5 HPאינץ'

הגן על הנתונים הקיימים במחשב הנייד שלך מפני עיניים בולשות בעזרת מסנן פרטיות.

עכבר דק במיוחד של  HPבחיבור
Bluetooth

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

תחנת עגינה HP Elite
 Thunderbolt 3של  65ואט

צור מרחב עבודה יעיל ועוצמתי במיוחד תוך שמירה על סדר וארגון בעזרת תחנת העגינה  .HP Thunderbolt 3זמין ב -3בהתאם לדרישות
המחשב הנייד .קבל קישוריות התקן ,צג ורשת מורחבת וטעינה בו-זמנית של המערכת באמצעות כבל אחד בלבד המחבר בין תחנת העגינה
לHP EliteBook-

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

מומחי התמיכה שלנו תמיד מוכנים לסייע בעת הצורך באופן מרוחק טלפון או באופן אישי.

מספר מוצרG1K29AA :

מספר מוצרJ6E64AA :

מספר מוצרL9V78AA :

מספר מוצרP5Q54AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרU7861E :
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מחשב נייד HP EliteBook Folio G1
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
 2בדיקת  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
 Dynamic Protection 3מנטר ופותר בעיות ב BIOS-כל  15דקות.
 Multi-Core 4מתוכנן 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  Intelאינו מדד לביצועים
גבוהים יותר.
 5נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 6שימוש ב HP Touchpoint Manager-מחייב רכישת 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.

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 ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו כלי למדידת
ביצועים ברמה גבוהה יותר.
 3לצורך הפעלת חלק מפונקציות  vProשל טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיות  Intel® Active Managementו ,Intel Virtualization-דרושה תוכנת צד שלישי נוספת .זמינות האפליקציות של "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית  ,Intel vProתלויה בספקי תוכנה של צד שלישי .נדרש Microsoft
.Windows
 4עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייטים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט )עבור  Windows 7ו (-10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 5לשימוש באלחוט נדרשת נקודת גישה אלחוטית וחיבור לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [6דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 7מאפייני  BIOSphereעשויים להשתנות.
 8לצורך 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 9זמין 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
 10השימוש ב HP Support Assistant-דורש את .Windows
 ePrint 11דורש חיבור לאינטרנט של מדפסת  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט .נדרשת הרשמה לחשבון  .HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,של המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ולקבלת פרטים נוספים ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/businessmobileprinting
 12נדרש מנוי  ,Absoluteלקבלת כל הפרטים בקר בכתובת  .http://www.absolute.com/landing/2012/computrace-hpסוכן תוכנת  Absolute Data Protectנשלח כשהוא מושבת .על הלקוח להפעיל אותו .השירות עשוי להיות מוגבל לאזורים מסוימים ,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 הרשאה מראש וליצור קוד  PINאו לרכוש מפתח זיהוי  RSA SecurIDאחד או יותר של תוכנת .Absolute
 :File Sanitizer 13עבור תרחישי שימוש המתוארים בנספח  .DOD 5220.22-Mאין תמיכה בכונני ) Solid State Driveכונני  .(SSDנדרשת התקנה 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.
 14תוכנת  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 כבלים  VGAו HDMI-סטנדרטיים ,שגם הם נרכשים בנפרד.
 15דרוש מנוי ל.Skype for Business-
 16מוצר זה כולל את  TPM 1.2עם אפשרות לשדרג ל .TPM 2.0-תוכנית השירות לשדרוג צפויה להיות זמינה עד סוף שנת  2015וניתן יהיה להשיגה דרך תמיכת הלקוחות של .HP
 17ספקי 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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