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מחשב  HP 280 G2בתצורת Microtower
הפק את המרב מההשקעה שלך
בצע את עבודתך עם המחשב השולחני HP
 .280 MTקבל את עוצמת המחשוב הדרושה
לעסק שלך תוך צמצום מרבי של עלות
הבעלות הכוללת  -וזוהי השקעה חכמה
באמת.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
● Windows 10 Pro

1

● כונן קשיח של 1 TB

2

אמין ומוכן לעבודה
●  HP 280 MTמספק ביצועים מהימנים עבור העסק שלך עם הכלים הדרושים לך לעבודה .שפר את חוויית הפגישות ושיתוף הפעולה שלך בעזרת
המקלדת האופציונלית של  HPלניהול שיחות ועידה והאוזניות האופציונליות של 4.HP

סגנון מתקדם
● באפשרותך ליהנות מחוויית מחשב שולחני מלאה באמצעות מחשב  HP 285 MTהניתן להרחבה עם עיצוב פונקציונלי המשלים את סביבת העבודה
שלך וקל להתקנה ולשימוש.

עיבוד רב-עוצמה
● עבור בקלות וביעילות בין משימות בעזרת מעבדי  Intel® Core™ i3/i5מדור שישי 3עם עד  32ג'יגה בייט של זיכרון  DDR4רב-עוצמה 4עבור אפליקציות
תובעניות.
אפשרויות הרחבה
● חריצי  PCIe x1ו PCIe x16-יחד עם יציאות  VGAו DVI-D-ואפשרות לכונן  4SSDהכלולים ב ,HP 280 Microtower-מבטיחים תאימות רחבה
להשקעות הטכנולוגיות הקיימות ולשדרוגים העתידיים.

כולל
● הגן על עתידו של העסק שלך .המחשבים של  HPמפיקים את המרב מ 1Windows 10-כדי להגן עליך מפני איומי האבטחה הקיימים היום וכדי לשפר
ככל הניתן את מאפייני האבטחה והפרודוקטיביות המיועדים לעסק שלך.
● שדרג את מודול ה Trusted Platform Module 1.2 (TPM)-המשובץ ל TPM 2.0-באמצעות שדרוג קושחה 5המספק מפתחות הצפנה מבוססי-חומרה
שיסייעו לך להגן על הנתונים ,על הדואר האלקטרוני ועל הרשאות המשתמש שלך.
● צור חיבורים לציוד היקפי בעזרת שמונה יציאות  USBבמחשב  .HP 280 MTשתי יציאות  USB 2.0קדמיות וארבע יציאות  USB 2.0אחוריות מוכנות
לחיבור לציוד היקפי התואם ל ,USB-ועוד שתי יציאות  USB 3.0אחוריות מוכנות לטעינת מחשב הלוח או הטלפון.
● באמצעות האפליקציה  HP Touchpoint Managerתוכל לנהל התקנים שונים ממגוון מותגים ובעלי מערכות הפעלה שונות ,ולבצע משימות תחזוקת
התקן בקלות ובמהירות6.
● קבל במהירות את העדכונים הדרושים לך בעזרת תוכנת .HP Support Assistant
● נצל את שטח העבודה שלך בצורה טובה יותר .עם  HP ePrintתוכל לבצע הדפסה אלחוטית פשוטה ,ללא צורך במנהלי התקן7.
● הודות למרכז התמיכה של  ,HP Careתוכל לקבל תמיכה טכנית בקלות רבה יותר .סמוך על מומחיות עם יחס עלות-תועלת מצוין ,הזמינה  24שעות
ביממה 7 ,ימים בשבוע  -ומכסה מגוון של מותגים ,התקנים ומערכות הפעלה7.
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טבלת מפרטים

גורם צורה

מערכת הפעלה זמינה

מעבדים זמינים

4

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

אחסון אופטי

Microtower
Windows 10 Pro 641
1Windows 10 Home 64
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro)2-
) Windows 7 Professional 32זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro)2-
FreeDOS 2.0

מעבד  Intel® Core™ i7-6700עם כרטיס גרפי  ,3.4 GHz) Intel HD 530עד  4.0 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  8מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-6500עם כרטיס גרפי Intel
 ,3.2 GHz) HD 530עד  3.6 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  6מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-6100עם כרטיס גרפי  ,3.7 GHz) Intel HD 530מטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(;
מעבד  Intel® Pentium® G4400עם כרטיס גרפי  ,3.3 GHz) Intel HD 510מטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Celeron™ G3900עם כרטיס גרפי  ,2.8 GHz) Intel HD Graphics 510מטמון של 2
מגהבייט 2 ,ליבות(
Intel® H110

עד זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל 32 GB5
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 2133 MT/s
 2רכיבי DIMM

 500 GBעד 7,200) TB SATA 1

סל"ד(6

צורב Slim SATA SuperMulti DVD; Slim SATA DVD-ROM7

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס Intel® HD Graphics9
)כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד(

תקשורת

 10/100/1000 GbE :LANמשולב עם  ;Realtek RTL8111G-CGכרטיס ) Intel I210-T1 PCIe GbEאופציונלי(
 :WLANכרטיס רשת אלחוטית 8Broadcom BCM943228Z 802.11n

שמע

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים

מפרצים לכוננים חיצוניים
התקן קלט

תוכנות זמינות
ניהול אבטחה

מתח

ממדים
משקל

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות
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 Realtek ALC221VBמשולב עם עם שקע אוזניות/מיקרופון משולב ,יציאת שמע וכניסת שמע אחוריות ) 3.5מ"מ( ,רמקול פנימי.

יציאת  ;PCIe x1יציאת  ;PCIe x16יציאת ) PCIאופציונלית(; קורא מדיה ) SDאופציונלי(

קדמי 2 :יציאות  ;USB 2.0יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
אחורי 4 :יציאות  2 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.0כניסת שמע; יציאת שמע; יציאת  ;DVI-Dיציאת  ;VGAיציאת  2 ;RJ-45יציאות ) PS/2אופציונלי(;  2יציאות טוריות )אופציונלי(; יציאה מקבילית )אופציונלית(
כונן דיסק קשיח אחד של  8.9ס"מ ) 3.5אינץ'(; כונן דיסק קשיח אחד של  8.9ס"מ ) 3.5אינץ'( )אופציונלי(

כונן  ODDבגודל  13.3ס"מ ) 5.25אינץ'(
מקלדת עסקית דקה עם חיבור  PS/2של  ;HPמקלדת עם חיבור  PS/2של  ;HPמקלדת עם חיבור  USBשל  HPעם קוטל חיידקים; מקלדת עסקית דקה עם חיבור  USBשל  ;HPמקלדת עם חיבור  USBשל  ;HPמקלדת
 Windows 8אוניברסלית מחווטת בחיבור 10USB
עכבר  PS/2של  ;HPעכבר עם חיבור  USBשל  HPעם קוטל חיידקים; עכבר קשיח עם חיבור  USBשל  ;HPעכבר אופטי אוניברסלי חוטי בחיבור USB10

המחשבים העסקיים של  HPמסופקים עם מגוון תוכנות כולל  CyberLink Power2Go ,CyberLink Power DVD BD ,HP Support Assistant ,HP Recovery Managerומנהל התקן  .HP ePrintעיין במסמך
המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש11.
 ;Trusted Platform Module (TPM) 1.2חריץ כבל אבטחה

יעילות סטנדרטית של  180וואט; יעילות סטנדרטית של  180וואט PFC ,פעיל;  180וואט ,יעילות של עד  PFC ,85%פעיל
 35.88 x 35.5 x 17ס"מ
 6.11ק"ג
)נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARודירוג Silver

®12EPEAT

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך שנה ) (1-1-1וכוללת שנה אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
כרטיס Broadcom 802.11n
dualband PCIe x1
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קבל בקלות קישוריות רשת אלחוטית במהירות גבוהה בסביבת העבודה שלך הודות לכרטיס Broadcom BCM943228Z 802.11n 2x2
 ,DualBand Combo PCIe x1 Cardהמספק  Bluetooth ® 4.0בעל רצועה כפולה  802.11nבכרטיס  WLANמעולה1.

מספר מוצרN4M64AA :

מנעול HP Business PC
Security Lock

על-ידי נעילת מכסה המארז וחיבורו לנקודת עוגן ,התקן שימושי זה מבטיח שהמחשב השולחני שלך יישאר בדיוק במקום הרצוי .כבל לולאת
הפלדה מתוכנן גם למניעת הוצאה לא מורשית של לוח המקשים ,הצג וכל הציוד המתכלה.

מקלדת  USBשל  HPעבור מחשב

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

עכבר גלילה  USBאופטי של HP

עכבר גלילה  USBאופטי של  HPעוקב אחר התנועה במדויק על-גבי מגוון משטחים ללא משטח לעכבר באמצעות הטכנולוגיה החדשה ביותר
של חישה אופטית.

תמיכה של  HPבחומרה של
שולחנות העבודה בלבד ,באתר
הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  3שנים

שירות באתר הלקוח של תמיכה בחומרה של  HPמספק סיוע מרחוק באיכות גבוהה ותמיכה באתר הלקוח עבור החומרה המכוסה במסגרת
השירות ,ומסייע לך לשפר את זמן הפעולה של המוצר.

מספר מוצרPV606AA :

מספר מוצרQY776AA :

מספר מוצרQY777AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרU6578E :
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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 ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייטים 1 = TB .טריליון בייטים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  36ג'יגהבייט משטח דיסק המערכת )עבור  (Windows 10שמורים 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.
 4נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 5מוצר זה כולל  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
 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.
 7נדרש חיבור אינטרנט למדפסת של  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט ולצורך הרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי  HP ePrintאחרים ,בקר בכתובת  .(www.hpconnected.comהתקנים ניידים דורשים חיבור אינטרנט ויכולת
דואר אלקטרוני .ייתכן שיהיה צורך בנקודת גישה אלחוטית .ייתכן שיחולו עלויות על מסלולי נתונים שנרכשו בנפרד או על השימוש .זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות .למדפסות  LaserJetמסוימות של  HPנדרשים שדרוגי קושחה.
] [8שירותי  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 Proומצורף 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 התקנה והסרת התקנה של מערכות הפעלה ,כדי למנוע אובדן נתונים.
 3לא 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 .בקר בכתובת .http://www.microsoft.com
] Multi-Core [4מיועד 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.
] [5זיכרון מרבי דורש מערכות הפעלה של  64סיביות או  .Linuxעם מערכות הפעלה  Windowsשל  32סיביות ,ייתכן שזיכרון הגדול מ -3ג'יגהבייט לא יהיה זמין במלואו עקב דרישות משאבי המערכת.
 6עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייטים 1 = TB .טריליון בייטים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  16ג'יגהבייט )עבור  (Windows 7ועד  30ג'יגהבייט )עבור  Windows 8ו (-10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 7כוננים אופטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפיינים הנרכשים כהרחבה נוספת .שכפול 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-RAMאינו יכול לקרוא או לכתוב למדיה של  2.6GBבעלת שכבה יחידה 5.2/בעלת שכבה כפולה בגרסה .1.0
 8כרטיסים אלחוטיים זמינים כמאפיינים אופציונליים או כמאפייני הרחבה והשימוש בהם מחייב שירות אינטרנט ונקודת גישה אלחוטית הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
] [9דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 10זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.
 HP ePrint 11דורש 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
 12בעל רישום ® EPEATכאשר ישים .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

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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