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زد اإلنتاجية.

 Hبقوة
 Sمن  P
يتميز جهاز  prout Pro
بدءا من
جبارة لتنفيذ جميع المهام ً
األعمال المكتبية إلى األستوديو .تم
تزويده بنظام التشغيل
محسن
Windows 10 Pro1 وبرنامج
ّ
للتعاون والمشاركة يقدم تجربة العمل
 Tمع
على شاشتين و  ouch Mat
 2نقطة لمس وإماكنية نقل الفيديو
0
من اكميرتين وإماكنيات المسح
الضوئي الثنائي والثالثي األبعاد
المدمجة.

أسهل طريقة إلنشاء اإلبداعات والتعلم
 Hبين اإلماكنيات الفعلية والرقمية .يحتوي نظام lluminator Iعلى
 Sالرائدة من  P
تجمع تقنية  prout Pro
 1ميجا بكسل واكميراntel® RealSense™ Iثالثية األبعاد وبروجيكتور مضمن
اكميرا عالية الدقة بدقة  4
 2نقطة لمس .باستخدام أدوات تحرير بسيطة قوية ،يتيح لك جهاز
 Tمع  0
للعرض على  ouch Mat
 Sإنعاش أفاكرك بسرعة وسهولة.
 prout Pro
واجهة مستخدم رائدة
 Sمن HP طريقة عملية فريدة للتحكم وإنشاء المحتويات باستخدام إماكنية
يمنحك جهاز  prout Pro
معا على تحويل سطح مكتبك إلى مساحة عمل رقمية فعلية .إنه
اللمس .إذ يعمل سطحا اللمس ً
ُصمم لتوفير طريقة أسهل وأكثر طبيعية للعمل دون الحاجة إلى استخدام لوحة مفاتيح أو ماوس.

كمبيوتر متاكمل عالي األداء
مزو ًدا بمعالج ntel® Core™ i7I
متاكمال عالي األداء
كمبيوترا
 Hفي جوهره ُيعد
 Sمن  P
فجهاز  prout Pro
ً
ّ
ً
 1ت ب3 ونظام التشغيل Windows 10 Pro1 الجديد.
محسن من الجيل السادس2 ووحدة تخزين سعة 
بدءا من األعمال المكتبية إلى األستوديو.
فهو يتميز بقوة جبارة لتنفيذ جميع المهام ً
التعاون دون عناء
 Sعلى جهاز
 Sلـ Skype™ for Business12 تجربة استخدام kype™
يحسن برنامج  prout Companion
 Sبسهولة إلظهار التصوير المباشر لوجهك أو
 Sمن HP .يمكنك التبديل بين اكميرتي  prout
 prout Pro
S
شيء مادي موجود على mat .يمكنك تنفيذ عملية التقاط ثنائي األبعاد على الفور على جهاز  prout
ضوئيا كمرفق .يمكنك
أثناء اجتماعSkype™ ،بحيث يتمكن المشاركون من عرض النسخة الممسوحة
ً
 Sبنقرة واحدة ،مما يسهل وضع
التبديل بين طريقتي العرض العمودية واألفقية لنافذة  kype Meeting
 Sباستخدام القلم الرقمي على Touch Mat.
العالمات على لوح معلومات kype™
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محسنة
ميزات إنتاجية وأمان
ّ
أمانا ومساعدتك في إدارة األجهزة
تم تصميم Windows 10 Pro1 لتوفير تجربة مبتكرة محدثة وأكثر ً
والتطبيقات والهويات الخاصة بك على الشبكة بطريقة قابلة للتحجيم ،بحيث تتمكن من تنمية
 Tالمدمجة
علما بأن ميزات األمان بدرجة الشراكت وشريحة  PM
أعمالك بفعالية .استمتع براحة البالً ،
تساعد في حماية معلوماتك الهامة.
برنامج المسح الضوئي المحسن
ضوئيا مع إماكنية إنشاء
 Hتجربة محسنة لمسح المستندات
يقدم برنامج  P Scan for Sprout
ً
اختصارات المسح الضوئي والتحكم المتطور في تحسين الصور ،بما في ذلك ضبط السطوع
والتباين والدرجات اللونية والتعريض للضوء ،ووظيفة التعرف البصري على األحرف المدمجة
وإماكنيات التعليق باإلضافة إلى العديد من الميزات اآللية التي تشمل التعريض التلقائي والتقويم
التلقائي واكتشاف االتجاه التلقائي والقص التلقائي.
المسح الضوئي الثالثي األبعاد
ضوئيا.
األبعاد
ثالثية
حقيقية
اكئنات
مسح
على
قدرته
هي
الفريدة
S
إن إحدى ميزات  prout Pro
ً
 Hاكميراntel® RealSense™ Iالثالثية األبعاد و  ouch matt
 Sمن  P
يستخدم جهاز  prout Pro
ومستشعرات نظام lluminator Iاإلضافية اللتقاط صور متعددة لاكئن ما ،ثم يقوم بتوحيدها وإزالة
ضوئيا والبدء في اإلبداع باستخدام نسخة رقمية
الخلفية .يمكنك سحب أي شيء مادي ومسحه
ً
ثالثية األبعاد على شاشتك.
بيئة تشغيل فريدة من نوعها
 Hتساعدك في تحقيق االستفادة
 Sمن  P
 Wبيئة تشغيل فريدة لجهاز  prout Pro
ُتعد  orkspace
القصوى من اإلماكنيات اإلبداعية التي تقدمها شاشة اللمس .يتم تشغيلها بنظام Windows1 ،بحيث
 Sالرائدة من HP .إنها ُصممت لدمج
يمكنك االستفادة من قدرات النظام الموسعة وتقنية  prout Pro
سهال للغاية.
نظام الاكميرا الثالثية األبعاد و  ouch mat tوالبروجيكتور لجعل إنشاء المحتويات
ً
تعزيز اإلنتاجية
 Hتقنية ذاكرة
 Sمن  P
 8ج ب67، ،يقدم جهاز  prout Pro
بفضل مساحة ذاكرة DDR4 الكبيرة البالغة 
D
مقارنة بذاكرة  DR3
مبتكرة تدعم سرعات أعلى ونطاقات ترددية أكبر وتوفر الطاقة بشلك ملحوظ
ً
القديمة.
اإلماكنيات اإلبداعية التي تتيح لك فعل ما تشاء
H
 Sمن  P
 Nفي  prout Pro
يمكن استخدام وحدة معالجة الرسومات  VIDIA® GeForce® GT 945A
بدءا من األلعاب إلى تطبيقات التصميم لتنفيذ المهام الكثيفة
لتعزيز أداء تطبيقات مختلفة ً
الرسومات.
قوة اللمس
 2نقطة لمس وتتميز بوقت استجابة
 Hعلى  0
 Sمن  P
تحتوي  ouch mat tالخاصة بجهاز  prout Pro
 1مللي ثانية ،بحيث يمكنك التعامل مع المحتوى بطريقة أكثر طبيعية ودون تباطؤ .إنها تتميز
يبلغ  0
 2مم ،بحيث يمكنك
 1طبقة مصفحة بسمك إجمالي 
بتشطيب حريري غير المع ناعم الملمس و  1
التعامل مع هذه التقنية المتطورة بسالسة .يمكن تركيبها بسهولة بفضل جهاز إرساء مغناطيسي
مزودة بسطح علوي متين مقاوم للخدوش
في الجزء السفلي من جهاز Sprout Pro ،كما أنها تأتي
ّ
واالنساكب تم تطويره بالتعاون مع شركة3M™.
إعادة ابتاكر التعليم
 Hللمدرس مشاركة المحتويات المعروضة على شاشتي
يتيح تطبيق  P External Display Mixer
 Sأو الفيديو الذي تلتقطه اكميرا الويب أو الاكميرا الموجهة إلى األسفل – أو لك ذلك في
جهاز  prout
نفس الوقت.
دع موهبتك تتألق
جديدا ،توفر شاشة اللمس الرائعة الاكملة
ا
أسلوب
تجرب
أو
القادمة
تحفتك
على
سواء أكنت تعمل
ً
ً
ً
 5سم) التحكم الاكمل باللمس وزوايا عرض واسعة
 2بوصة ( 8,4
الدقة11 العشارية النقاط بحجم  3
لكي يمكنك أن ترى الصورة الاكملة.
العرض على شاشة كبيرة :دون الحاجة إلى أسالك
السلكيا .إذا اكن
يتيح Intel® WiDi5 إرسال المحتوى العالي الدقة11 إلى التلفزيون أو جهاز عرض آخر
ً
جاهزا للبث ،يمكنك مشاركته بلك سهولة.
عملك
ً
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 Sمن HP
 prout Pro
الشلك

جهاز متاكمل

 6بت
 Wإصدار  4
أنظمة التشغيل المدعومة  indows 10 Pro

1

المعالجات

 4محاور)
8مبو 
 4جيجا هرتز بتقنية Intel® Turbo Boost3 وذاكرة مؤقتة سعة 
 3جيجا هرتز ،حتى 
ntel® Core™ i7-6700 Iمع ntel® HD Graphics 530 .4( I
وفقا لألجهزة والبرامج وتكوين النظام العام.
يختلف أداء تقنية ntel Turbo Boostً I

2

مجموعة الشرائحBIOS/
الذاكرة

Intel® H170
8جب
 Sبذاكرة SDRAM نوع DDR4-2133 سعة 
وحدتا  ODIMM

78 ،

وحدات التحكم في محرك SATA SSHD

األقراص

وحدات التخز ين

4

خيارات تخزين إضافية
الشاشة

11

8جب
 5د/ق مع ذاكرة فالش سعة 
 8سم) وسرعة دوران  400
 3بوصة ( ,8
 1ت ب بحجم  .5
 Sهجين صلب الحالة سعة 
محرك أقراص  ATA
 1من HP
 3في 
قارئ بطاقات الوسائط 
 1× 1080)
 1نقاط لمس وزاوية عرض واسعة ( 920
 5سم) بإضاءة  ED Lخلفية بيضاء مع  0
 2بوصة ( 8,4
شاشة لمس  CD Lاكملة الدقة بحجم قطري  3

اكميرا الويب

 1ميجا بكسل.
 Hبدقة  4
اكميرا ويب عالية الدقة من  P

خيارات الرسومات
8
المتاحة

Intel® HD Graphics 530 (Core i7)
المدمجة:
 1ج ب)
( Nبذاكرة GDDR5 سعة 
االبتدائية الثالثية األبعاد VIDIA® GeForce® GT 945A :

الفتحات

 mواحد (مستخدم)
مقبس  ini PCIe x1

الشبكة

9

وحدة تحكم Intel® I219-V PCIe GbE ،بطاقة  2x2( 802.11a/b/g/n) مزدوجة النطاق مع Bluetooth® 4.0
السلكية:
الالسلكية :بطاقة Intel® 8260 802.11ac NIC مزدوجة النطاق مع Bluetooth 4.0
5
واجهة برنامج Intel® Wi-Di

المنافذ

الجانب:
الخلف:
الداخلية:

األبعاد (االرتفاع × العرض
× العمق)

 5سم)
 5×  7,65
 6×  9,43
 2بوصة (العرض × العمق × االرتفاع) ( 0,45
 2×  2.7
 2×  3.4
 3.8
 1كجم)
 3رطل ( 5.28
بدءا من  3.7
ً

الصوت

مكبرات صوت ستريو مدمجة فاخرة.

أجهزة اإلدخال

 Uبصري من HP
مزودة بعناصر التحكم في مستوى الصوت وماوس  SB
لوحة مفاتيح السلكية فاخرة متباعدة المفاتيح
ّ

وحدة التزويد بالطاقة
البرامج

613 ،14 ،

( Uأحدهما للشحن) ،مأخذ مشترك واحد لسماعة رأس /ميكروفون ،فتحة واحدة لوسائط SD
منفذا  SB 3.0
 Gواحد ،خط خارج واحد للصوت
 Hواحد لبطاقة رسومات Intel HD ،منفذا USB 2.0 ،منفذ  B Ethernet
مخرج  DMI 1.4
غير متوفر

%8
 3واط (داخلية) بفاعلية  5
عالمية بقدرة  50
Sprout WorkspaceHP Scan for Sprout ،CyberLink PowerDirector®،HP MyRoom ،Autodesk Sketchbook ،Discover HP TouchPoint Manager ،Skype™،،
 Mللحماية من الفيروسات.
برنامج تشغيل HP ePrintFoxit Phantom PDF ، ،برنامج  cAfee

األمان

HP Recovery Manager؛ HP Support Assistant

االعتمادات

اعتمادENERGY STAR®

المواصفات
البيئية

مصابيح إضاءة خلفية خالية من الزئبق؛ زجاج شاشة خال من الزرنيخ ،نسبة هالوجين منخفضة باستثناء البروجيكتور والاكميرا الثالثية األبعاد،
 Eألجهزة الكمبيوتر،
 NERGY STAR® 6.1
EPEAT® Silver17US FEMP ،

محتويات العلبة

 1ميجا بكسل)؛ مصباح  ED Lمكتبي؛ اكميرا
( Hبدقة  4.6
( Dمعالجة الضوء الرقمية)؛ اكميرا عالية الدقة من  P
المزود ببروجيكتور بتقنية  LP
H
نظام  P Illuminator
ّ
 2نقطة لمس وطالء علوي مقاوم للغاية؛
 5سم) مع  0
 2بوصة ( 0,8
 - Hلوحة لمس بحجم قطري  0
 1ميجا بكسل؛  P Touch Mat
 Hبدقة  4
ويب عالية الدقة من  P
مزودة بعناصر التحكم في مستوى الصوت والمفاتيح السريعة لنظام Windows 1010؛ ماوس
قلم رقمي؛ لوحة مفاتيح السلكية فاخرة متباعدة المفاتيح
ّ
 Uبصري من HP
 SB

مدى التوفر

متوفر في الواليات المتحدة وكندا وبلدان محددة في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

الضمان

 3سنوات لقطع الغيار واليد العاملة واإلصالح في الموقع .تختلف البنود والشروط باختالف
 3سنوات (3-3-3) 
يتضمن عرض الخدمة والضمان المحدود لمدة 
18
وحدودا واستثناءات سارية.
قيودا
البلد .ويجب مراعاة أن هناك
ً
ً

1516 ،
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الملحقات والخدمات الموصى بها
 Hلتحسين عملية المسح الضوئي الثالثي
 Sمن  P
خصيصا لتناسب جهاز  prout
تم تصميم منصة االلتقاط الثالثي األبعاد
ً
يدويا ،مما يجعل عمليات المسح الضوئي
المزود بمحرك على منع الحاجة إلى تدوير األشياء
األبعاد .يعمل القرص الدوار
ً
ّ
 Sلتوفير طريقة أبسط إلنتاج نسخ
تلقائيا بتطبيق االلتقاط الثالثي األبعاد لجهاز  prout
ثباتا .إذ يتم توصيله
أسرع وأكثر ً
ً
ضوئيا بجودة عالية.
ممسوحة
ً
رقم المنتجT7U17AA :

 Sومنصة االلتقاط الثالثي
 prout
األبعاد من HP

الحماية من األضرار العرضية
 3سنوات
لمدة 

خدمة Care Pack

تمتع بإماكنية استدعاء فني إلى منزلك أو مكتبك عند الضرورة لحل المشالك المتعلقة بجهاز كمبيوتر مكتبي أو محمول
أيضا بإماكنية الوصول إلى الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام
من خالل خدمة  P Care Pack
 Hفي الموقع18 .ستتمتع ً
جيدا.
بك
الخاص
الكمبيوتر
تعرف
التي
المصنعة
األسبوع وميزات األمان الموسعة وضمان الشركة
ً
رقم المنتجU9AN4E :

االحتفاظ بالوسائط المعيبة لمدة
 3سنوات


خدمة Care Pack

عند حدوث مشلكات األجهزة ،لكما تمكنت من استئناف العمل بشلك أسرع اكن أفضل .يكون الدعم االحترافي في أطراف
 Hبموقع العمل في يوم العمل التالي18 مع االحتفاظ بالوسائط المعيبة ،والتي تتيح زيادة وقت
بنانك من خالل خدمة  P
تشغيل المنتج الخاص بك بشلك ملموس .بفضل المساعدة العالية الجودة عن بعد والدعم المريح المتاح في موقع
العمل في يوم العمل التالي ،تحصل على المساعدة المطلوبة عندما تحتاج إليها لكي تتمكن من مواصلة العمل بشلك
أسرع .عند التعامل مع وسائط تخزين فاشلة ،يمكنك االحتفاظ بالبيانات الحساسة الخاصة بك.
رقم المنتجU9AN5E :

.1

 Bلالستفادة من اكفة وظائف
1ال تتوفر بعض الميزات في بعض إصدارات Windows .قد تتطلب األنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو تحديث  IOS
دوما .قد يتم تطبيق رسوم موفر خدمة اإلنترنت ،كما قد يتم تطبيق متطلبات إضافية للتحديثات مع مرور
 Wبشلك اكمل .يتم تحديث Windows 10
 indows
تلقائيا ،وهذه الميزة ممكنة ً
ً
الوقت .راجع www.microsoft.com.

.3

 wللحصول على مزيد من المعلومات.
وفقا لألجهزة والبرامج وتكوين النظام العام .راجع  ww.intel.com/technology/turboboost
3يختلف أداء تقنية ntel Turbo Boostً I

.5

متوافقا مع Intel® WiDi.
تلفزيونا أو جهاز عرض
5وتتطلب
ً
ً

.7

 5م ب من ذاكرة النظام الرئيسية لتعزيز أداء بطاقة الرسومات.
7يمكن تخصيص حتى  12

.2

حتميا أن يستفيد جميع العمالء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية .يختلف األداء وتردد ساعة
ُ 2صممت تقنية المعالجات المتعددة المحاور لتحسين أداء برامج معينة .ليس
ً
مقياسا لمستوى األداء.
المعالج باختالف أعباء عمل التطبيقات وتكوينات البرامج واألجهزة .ال يعد ترقيم ntelI
ً

.4

 3ج ب من مساحة محرك القرص الثابت لبرنامج استرداد
 1تريليون بايت .تكون السعة المنسقة الفعلية أقل من ذلك .يحجز ما يصل إلى  5
4بالنسبة لمحراكت األقراص الثابتة ،ت ب = 
النظام.

.6
.8
.9

6قد يلزم شراء بعض التطبيقات.

ُ 8يستخدم جزء من ذاكرة النظام اإلجمالية (RAM) ألغراض أداء الرسومات والفيديو .ليست ذاكرة النظام المخصصة ألداء الرسومات والفيديو متاحة ألغراض أخرى.

9تعد نقطة الوصول الالسلكية وخدمة اإلنترنت مطلوبتين ولكنهما غير مضمنتين .توفر نقاط الوصول الالسلكية العامة محدود .تعد مواصفات802.11ac WLAN مسودة غير نهائية .وإذا
اكنت المواصفات النهائية مختلفة عن مواصفات المسودة ،فقد تتأثر بذلك قدرة الكمبيوتر المحمول على االتصال بأجهزة  802.11ac WLANأخرى .قد تختلف السرعات الفعلية.

 Wال غير .لالستمتاع بجميع وظائف مفتاح المشاركة السريع ،يجب توفر االتصال
 Wفي نظام التشغيل  indows 10
1010تعمل المفاتيح السريعة الخاصة بلوحة المفاتيح لنظام  indows 10
مضمنا.
باإلنترنت ولكنه ليس
ً
1111يلزم توفر محتوى عالي الدقة (HD) لعرض صور عالية الدقة.

مضمنة؛ مطلوب االشتراك في Microsoft Office.
Skype™ for Business1212 :إماكنية الوصول إلى اإلنترنت مطلوبة ولكنها ليست
ّ

( Hلالطالع على قائمة بالطابعات المؤهلة والوثائق وأنواع الصور المدعومة
 Hقادرة على الوصول إلى الويب واالشتراك في حساب  P ePrint
1313مطلوب االتصال عبر اإلنترنت بطابعة  P
ومعلومات أخرى عن HP ePrint ،راجع www.hp.com/go/eprint
 Mمن الفيروسات فترة تجريبية مدتها سنة واحدة .ويلزم االشتراك للحصول على التحديثات بعد ذلك .إماكنية الوصول إلى اإلنترنت مطلوبة للحصول على
1414تتضمن حماية  cAffee
التحديثات.
1515لمزيد من المعلومات ،زر hp.com/go/hpsupportassistant.

1616االتصال باإلنترنت مطلوب للحصول على التحديثات واالتصال بالدعم من HP.

 wلالطالع على حالة التسجيل حسب البلد.
1717يتوفر تسجيل EPEAT®أينما أمكن .ويختلف تسجيل  EPEATباختالف البلد .راجع  ww.epeat.net

 Hحسب موقعك الجغرافي .تبدأ صالحية الخدمة من تاريخ شراء الجهاز .وتسري الشروط والقيود.
1818قد تختلف مستويات الخدمة وأوقات االستجابة الخاصة بخدمات  P Care Pack
 Hالمعمول بها والتي تتم اإلشارة إليها أو توفيرها للعمالء وقت الشراء .قد يتمتع العميل
 Hلبنود وشروط خدمات  P
لالطالع على التفاصيل ،زر www.hp.com/go/cpc .تخضع خدمات  P
 Hالمرفق
 Hأو بالضمان المحدود من  P
وفقا للقوانين المحلية المعمول بها ،وال تتأثر هذه الحقوق بأي شلك من األشاكل بالبنود والشروط الخاصة بخدمات  P
بحقوق قانونية إضافية ً
 Hالخاص بك.
بمنتج  P

معرفة المزيد
hp.com/go/SproutPro
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المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار مسبق .والضمانات الوحيدة لمنتجات  HPوخدماتها هي تلك المعلن عنها ضمن بنود بيان الضمان الصريح
إضافيا .تخلي شركة  HPمسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي
ضمانا
المرفق مع مثل هذه المنتجات والخدمات .ويجب عدم تفسير أي مما ورد هنا على أنه يشلك
ً
ً
 Hبموجب ترخيصُ .تعد Microsoft
 Bعالمة تجارية خاصة بصاحبها ،ويتم استخدامها من قبل شركة P Inc.
أخطاء ناتجة عن الحذف وردت في هذا المستندُ .تعد  luetooth
 Mفي الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى .تعد ntel Iوشعار
 Wإما عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  icrosoft Corporation
 Wوشعار  indows
 Sو  indows
و  kype
N
 Cعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة ntel Corporation Iأو الشراكت التابعة لها في الواليات المتحدة وبلدان أخرى .تعد  VIDIA
ntel Iو ntel Core Iو  ore Inside
 Eعالمة تجارية مسجلة لواكلة
 Nفي الواليات المتحدة وبلدان أخرى .تعد  NERGY STAR
 Gعالمتين تجاريتين و/أو عالمتين تجاريتين مسجلتين لشركة  VIDIA Corporation
و  E Force
حماية البيئة األمريكية.
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