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H
 P Remote Graphics Software
(مستقبل ألجهزةMac®)
ِ
 Mخاصتك.
استمتع بقوة محطة العمل الهائلة براحة من جهاز ac®

 Hموثوقة
 Mبمحطة عمل  P Z
 Mأو acBook®
وصل جهاز ac®
ّ
فائقة السرعة بأمان لزيادة قدراتك اإلبداعية واإلنتاجية باستخدام
 Mوبرنامج HP Remote Graphics
المستقبل الجديد ألجهزة ac®
RGS( S) 2الذي تم تطويره من الصفر للتعامل مع أسيار
 oftware
تطلبا.
العمل األكثر
ً
 Mكبوابة الوصول إلى األداء القوي الذي يوفره نظاما inux® LوWindows®
استخدم جهاز ac®
 Hلالستمتاع بأكبر مرونة ممكنة للتعامل مع التطبيقات عن طريق العمل
استخدم برنامج  P RGS
 Aالمحلية والتطبيقات العالية األداء على محطة العمل المزودة
المتعدد المهام واالنتقال بين بيئة pple®
 Mالخاص بك.
 Mأو acBook®
 Wأو inux® — Lلك ذلك من جهاز ac®
بنظام indows®
نقل البيانات بسرعة عالية
 Mالخاص بك .وبفضل
جالسا أمامها عن طريق جهاز ac®
كنت
لو
كما
البعيدة
اعمل على محطة العمل
ً
ائعا حتى بدقة 4K أو في
إطارا في الثانية ،يبدو برنامج  P RGS
6
سرعات النقل التي تصل إلى  0
Hر ً
ً
التكوينات المتعددة الشاشات.
انضم إلى فريقك
تعاون مع الزمالء في المكتب أو من جميع أنحاء العالم باستخدام برنامج HP RGS .استخدم جهازMac®
 Wأو inux® Lإلدراء
 Mلالتصال بجلسة عمل تعاونية على محطة عمل مزودة بنظام indows®
أو acBook®
1
التعديالت والمراجعات التعاونية المباشرة. 
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 HألجهزةMac®
مستقبل P Remote Graphics Software
ِ
خذ العمل إلى المنزل
 Hيمكنك تسجيل الدخول إلى محطة العمل
واصل العمل على المشروع حيثما نزل عليك الوحي .مع  P RGS
 Mلالستمرار في العمل بنفس
 Mأو acBook®
 Wأو inux® Lمن جهاز ac®
المكتبية التي تعمل بنظام indows®
البيئة.
الوصول اآلمن إلى تطبيقات محطة العمل
 2بت
احصل على وصول آمن عن بعد في الوقت الحقيقي إلى التطبيقات على محطة العمل مع تشفير  56
1
الذي يتيح إرسال صورة من البيانات فقط بينما تبقى الملكية الفكرية الخاصة بك في مركز البيانات.
 Hأسهل من أي وقت مضى
أصبح الحصول على  P RGS
مجانا علىwww.hp.com/go/rgs.
M
نزل مستقبل ac®
ً
ّ
اطمئنان تام
يوما عند تنزيل مستقبل HP
9

0
لمدة
لإلعداد
الهاتفي
الدعم
على
احصل
.
H
P
دعم
مع
البال
احة
استمتع بر
ً
2
 Hاالختيارية.
 RألجهزةMac® .يتوفر الدعم الفني اإلضافي عبر الهاتف عند شراء إحدى خدمات  P Care
 GS

التوافق
أنظمة التشغيل

 Oو 10.11
 S X 10.10

مجانا منhp.com/go/rgs :
M
يمكن تنزيل مستقبل ac®
ً

 Oوما يليها والوصول إلى الشبكة.
 Wأو  inux Lأو  S X 10.10
 Hنظام تشغيل  indows
1 .يتطلب برنامج  P RGS
وفقا لموقعك الجغرافي .تبدأ صالحية الخدمة من تاريخ شراء الجهاز.
 Hبشلك منفصل .قد تختلف مستويات الخدمة وأوقات االستجابة الخاصة بخدمات  P Care Pack
	تباع خدمات  P Care Pack
ً H
2ُ .
 Hالمعمول بها والتي تتم اإلشارة إليها أو توفيرها للعمالء وقت الشراء.
 Hلبنود وشروط خدمات  P
وتسري الشروط والقيود .راجع www.hp.com/go/cpc للحصول على التفاصيل .تخضع خدمات  P
 Hأو بالضمان المحدود من HP
وفقا للقوانين المحلية المعمول بها ،وال تتأثر هذه الحقوق بأي شلك من األشاكل بالبنود والشروط الخاصة بخدمات  P
قد يتمتع العميل بحقوق قانونية إضافية ً
 Hالخاص بك.
المرفق بمنتج  P

لمعرفة المزيد
hp.com/go/RGS
التسجيل للحصول على التحديثات
hp.com/go/getupdated
 Hللعام 2016 .المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار .وتقتصر الضمانات
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ضمانا
على أنه يشلك
ً
ً
 Mفي الواليات المتحدة وبلدان أخرى .تعد Linux®عالمة تجارية مسجلة لشركة
تعد  Windowsإما عالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة  icrosoft Corporation
ّ
 Linus Torvaldsفي الواليات المتحدة ودول أخرى .كما تعد  Appleو  Macو  MacBookعالمات تجارية مسجلة لشركة .Apple Inc
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