גיליון נתונים

HP ProBook 11 EE G2
מחשב ללימוד וללמידה
כתוב ,צור וקבל השראה עם HP ProBook
 11 EEהעמיד .מחשב זה ,הכולל את הכלים
של  Windows 10 Proושל חבילת HP
 ,School Packבנוי לצורכי התלמיד.
1

● Windows 10 Pro
●  29.46ס"מ ) 11.6אינץ'( באלכסון
1

רב עוצמה בביצועים

● השתמש בעוצמה של מעבדי ™ Intel® Coreמדור שישי 2כדי לשמור על עניין בקרב התלמידים למשך שעות ללא הפרעות ,בזכות חיי סוללה ארוכים.

בנוי מתוך מחשבה על צורכי התלמיד

● חבטות ,מכות והתזות קלות הן לא סיפור רציני עבור המחשב הנייד העמיד הזה הכולל מארז מחוזק עם פס מוטבע מגומי ומקלדת עמידה בפני התזת
נוזלים ולוח מגע.

הוראה ולמידה בקלות

● למד ושתף פעולה בקלות עם חבילת התוכנה  HP School Packשתוכננה כדי לשפר את חוויית הלמידה.

כולל
●
●
●
●
●
●
●
●

מערכת ההפעלה  Windows 10 Proמאפשרת לך להגן על העבודה מפני איומי האבטחה הקיימים היום ולהפיק את המרב ממאפייני הניהול
והפרודוקטיביות הדרושים לבתי-ספר1.
התקשורת מתבצעת באמצעות מצלמת אינטרנט בחדות גבוהה ,DTS Sound™ ,שני רמקולים ומיקרופון עם הפחתת רעשים.
באפשרותך ללמוד בכל עת ובכל מקום הודות לחיבור חלק לאינטרנט3.
יציאות מחוזקות מרובות לא רק תומכות בציוד היקפי מרובה אלא גם בנויות להאריך ימים.
עגלות הטעינה ,מארזי הנשיאה ,הסוללות החלופיות ,מנעולי האבטחה והמתאמים החלופיים של המחשב הנייד הופכים את החיים – והלמידה –
לקלים יותר עבור התלמידים והמורים.
נצל את המשאבים שמספקת  ,HP School Packחבילת תוכנות הכוללת פלטפורמות למידה ניתנות להתאמה ,כלים לניהול כיתות לימוד 4,מאפייני
אבטחה ,תמיכה משולבת ב IT-ועוד.
הודות מרכז התמיכה של שירותי  HP Careתוכל לקבל תמיכה טכנית בקלות רבה יותר 5.סמוך על מומחיות עם יחס עלות-תועלת מצוין ,הזמינה 24
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,ומכסה מגוון של מותגים ,התקנים ומערכות הפעלה.
 HPמסייעת לך לחסוך בזמן ולשפר את המשאבים שלך עם שירותי מומחים בתחומים של תצורה ופריסה ,המעניקים לך פתרונות  ITמהירים ,מדויקים,
העומדים בתקנים כלל-עולמיים.
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HP ProBook 11 EE G2
טבלת מפרטים

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) -
FreeDOS

מעבדים זמינים3

מעבד  Intel® Core™ i3-6100Uעם כרטיס גרפי  ,2.3 GHz) Intel HD Graphics 520מטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Celeron® 3855Uעם כרטיס גרפי  ,1.6 GHz) Intel HD 510מטמון של 2
מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Celeron® 3855Uעם כרטיס גרפי  ,1.6 GHz) Intel HD 510מטמון של  2מגהבייט 2 ,ליבות(

1Windows

משפחת מעבדים3

מעבד  ;Intel® Core™ i3מעבד  ;Intel® Pentiumמעבד ®Intel® Celeron

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

עד זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל  4ג'יגהבייט
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 2133 MT/s
רכיב SODIMM

אחסון פנימי

עד 5,400) 500 GB SATA
עד  128 GBכונן M.2 SATA TLC SSD4
עד 128 GB M.2 SSD4

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD 520כרטיס גרפי Intel® HD 510
)כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד(

טכנולוגיות אלחוט

 Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11a/b/g/n/ac (2x2) WiFiוBluetooth® 4.2-
)תואם להתקנים בעלי אישור (.Miracast

חריצי הרחבה

קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים במגוון תבניות
)תומך ב(SDXC ,SDHC ,SD-

תצוגה

שמע

תקשורת

סל"ד(4

מסך מגע שטוח  SVA WLEDבחדות גבוהה בגודל  29.46ס"מ )"(11.6באלכסון ) ;(768 x 1,366מסך  HD SVA WLEDשטוח בגודל  29.46ס"מ )" (11.6באלכסון עם ציפוי נגד בוהק )x 1,366

שמע ™ 2 ;DTS Soundרמקולי סטריאו; מיקרופון דיגיטלי אחד עם ביטול הד והפחתת רעשים

משולב5,6,8

כרטיס רשת  10/100/1000 GbEמשולב

יציאות ומחברים

 3יציאות  ;USB 3.0יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; חיבור מתח  ;ACיציאת  ;RJ-45יציאת VGA

מצלמת אינטרנט

מצלמת HP TrueVision HD10

ניהול אבטחה

 ,TPM 1.2חריץ למנעול בטיחות

ממדים

 2.54 x 22.74 x 30.18ס"מ

התקן קלט

תוכנות זמינות

מתח

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

10(768

בקלות9

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ,עמידה בפני התזת נוזלים )נבדקה ועמדה בתקן  (IP41עם מקשים שאינם נשלפים
לוח מגע עם לחצן הפעלה/כיבוי ,הקשות מופעלות כברירת מחדל ,תמיכה במחוות מרובות ,גלילה בשתי אצבעות ,צביטה/זום ,החלקה בקצה

חבילת ) HP School Packכוללת את  HP Adaptive Learning ,HP Classroom Managerשנוצר על-ידי  HP Touchpoint Manager ,Classlink ,Corinth Classroom ,Fishtreeועוד(; HP PC ;HP ePrint
 ;Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistantלקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש ,עיין במסמך המפרט המהיר המתייחס למוצר זה11,12,13.
מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת ליתיום יון 3 ,תאים36 Wh ,
סוללת ליתיום יון 3 ,תאים :36 Wh ,עד  9שעות ו 45-דקות
משקל התחלתי של  1.58ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל

בהלוגן14

קיימות תצורות זמינות המאושרות על-ידי ®ENERGY STAR

אחריות מוגבלת למשך שנה )חבילות  Care Packאופציונליות זמינות לרכישה בנפרד( ,אחריות מוגבלת למשך שנה על הסוללה הראשית
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
כונן HP External USB DVDRW
Drive

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

מספר מוצרF2B56AA :

1

תיק גב לHP Slim Ultrabook-

תיק הגב ל—HP Slim Ultrabook-תיק נשיאה מסוגנן ,עמיד וקומפקטי זה תוכנן עבור מחשב ה Ultrabook™ -שלך 1.אריג בד שחור מודגש
בדוגמת משבצות אפורות משלב צורה ופונקציונליות כדי לסייע להגן על החומרה שלך ולספק לך מראה אופנתי.

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

מספר מוצרH4D73AA :

מתאם  ACחכם של  45וואט מבית
HP

עם מתאם ה AC-החכם של  45וואט הקל משקל והרב-תכליתי מבית  ,HPתוכל להיות פרודוקטיבי לאורך כל היום ולשמור מתאם נוסף בהישג
יד.

מקלדת ועכבר דקים של  HPעם
חיבור USB

עבודה בחוכמה והגדל את שטח העבודה הפנוי שלך בעזרת המקלדת והעכבר הדקים והמסוגננים של  HPעם חיבור  ,USBשתוכננו כהשלמה
למחשבים העסקיים של  HPמדגמי .2015

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 מוצרUK703E :

מספר מוצרF3W16AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרH6Y88AA :

מספר מוצרT6T83AA :
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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
 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.
] 802.11 [3הוא מאפיין אופציונלי .דרושות נקודת גישה אלחוטית וגישה לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 4תוכנת  HP Classroom Managerלמורים דרושה לצורך שליטה ונעילת התקן ממסוף שולחן העבודה למורה של  ;Windowsפונקציונליות הנעילה והשליטה אינה זמינה באמצעות  HP Classroom Managerעבור תלמידים.
] [5שירותי  HP Careהם אופציונליים .רמות השירות וזמני התגובה של שירותי  HP Careעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך .השירות מתחיל במועד רכישת החומרה .בכפוף למגבלות ולאילוצים .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 ,ואף לא 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
 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.
 4עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייטים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט )עבור  Windows 7ו (-10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 5לשימוש ברשת האלחוטית בתקן  802.11נדרשת נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 6המפרטים 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
 Miracast 8היא טכנולוגיה אלחוטית שהמחשב שלך יכול להשתמש בה כדי להקרין את המסך שלך בטלוויזיות ,במקרנים ובנגני מדיה של זרימה התומכים גם ב .Miracast-ניתן להשתמש ב Miracast-כדי לשתף את הפעולות שאתה מבצע במחשב ולהציג הצגת שקופיות .לקבלת מידע נוסף:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
 9תוצאות בדיקת  IP41אינן ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה.
] [10דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 11תוכנת  HP Classroom Managerלמורים נדרשת ונמכרת בנפרד לצורך שליטה ונעילת התקן ממסוף שולחן העבודה למורה של  ;Windowsפונקציונליות הנעילה והשליטה אינה זמינה באמצעות  HP Classroom Managerעבור תלמידים .ניתן לבצע את פעולות השליטה ונעילת ההתקן באמצעות מסוף
שולחן העבודה למורה של Windows
 ePrint 12דורש חיבור אינטרנט למדפסת  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
 13תוכנת  HP Support Assistantדורשת  Windowsוגישה לאינטרנט.
 14ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 15משך חיי הסוללה ב Windows 10 MM14-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות שנטענו ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .בקר בכתובת
 www.bapco.comלקבלת פרטים נוספים.

למד פרטים נוספים בכתובת
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