גיליון נתונים

מחשב נייד HP 255 G5
ביצועים מוכחים ,במחיר משתלם
עבוד בביטחון במחשב הנייד  HP 255העמיד.
הוא כולל את כל המאפיינים הדרושים
לצרכים עסקיים ומוכן לצאת לדרך ,עם
 Windows 10 Proומעבדי  APUשל AMD
בעוצמה מרשימה .באפשרותך ליהנות
ממחשב משתלם זה הודות לכלי שיתוף
פעולה חיוניים.
1

2

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
● Windows 10 Pro
● גודל המסך 39.6 :ס"מ )" (15.6באלכסון
1

עיצוב עמיד ונייד

● תוכל להיות סמוך ובטוח ש HP 255-יכול לעמוד בעומס המטלות גם בדרכים .המארז העמיד מגן על המחשב הנייד ,כך שהוא ייראה מקצועי ממש כמוך.

יעיל וחסכוני

● באפשרותך ליהנות מהחוויה האינטואיטיבית של  1Windows 10 Proולסייע בהגברת הפרודוקטיביות הודות לביצועים החזקים של מעבדי  APUשל
 AMDהמשתלמים והחסכוניים באנרגיה2.

תוספות שמעשירות את החוויה

● ,HPהחברה המובילה בעולם בתחום המחשבים ,מספקת לך מחשב נייד עם כל המאפיינים המוכן לחיבור לכל הציוד ההיקפי 3ומתוכנן לענות על
הצרכים העסקיים שלך.

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.
 HP Manager Touchpointבעל המאפיין  4Always On Remote Managementמציע למשתמשים כלים ושירותים פשוטים באמצעות פתרון
המבוסס על ענן אחד לניהול נתונים ואבטחה.
הכונן האופציונלי  3SuperMulti DVD+/-RWמאפשר לך לצפות בסרטי  DVDוליצור גיבויים לעבודה שלך.
בטל את רעש הרקע כולל לחיצות המקלדת בעזרת תוכנה של  HPלהפחתת רעשים.
הפק את המרב מניהול שיחות ועידה וירטואליות 5.עורר את העבודה לחיים באמצעות שמע היקפי עם צלילי בס עשירים ועמוקים ודו-שיח ברור במיוחד
של תוכנת ™.DTS Studio Sound
גבה נתונים והעבר אותם במהירות ל HP 255-וממנו באמצעות החריץ הנוח והמהיר לכרטיסי .SD
6
מודול  (TPM) Trusted Platform Moduleשל הקושחה מספק מפתחות הצפנה המבוססים על חומרה כדי לעזור לאבטח את הנתונים ,הדואר
האלקטרוני ואישורי המשתמש שלך.
קבל חיבורים מהירים עם  Gigabit LANו WLAN-בתקן  802.11ac/Bluetooth® 4.2משולב3,7.
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מערכת הפעלה זמינה

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

מעבדים זמינים3

מעבד  AMD A6-7310 APUעם כרטיס גרפי  ,2 GHz) Radeon™ R4עד  ,2.4 GHzמטמון של  2מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  AMD E2-7110 APUעם כרטיס גרפי  ,1.8 GHz) AMD Radeon™ R2מטמון של 2
מגהבייט 4 ,ליבות(

1Windows

משפחת מעבדים3

מעבד  ;AMD A6 APUמעבד AMD E2 APU

ערכת שבבים

) AMD SoCמערך שבבים משולב במעבד(

זיכרון מרבי

אחסון פנימי

עד זיכרון  DDR3L-1600 SDRAMשל 8 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  1,600מיליון העברות לשנייה .תמיכה בערוץ יחיד .בלתי נגיש/ניתן לשדרוג על-ידי הלקוח.
 500 GBעד 5,400) TB SATA 1

סל"ד(4

אחסון אופטי

צורב DVD5,17

כרטיס גרפי זמין

משולבAMD Radeon™ R4; AMD Radeon™ R210 :

טכנולוגיות אלחוט

 Intel Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFiו Bluetooth® 4.2-משולב עם Wi-Di6,7,8
)תואם להתקנים בעלי אישור (.Miracast

חריצי הרחבה

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

תצוגה

שמע

תקשורת

מסך  HD SVAדק ,בגודל  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'( באלכסון עם אור  LEDאחורי וציפוי נגד בוהק ) ;(768 x 1,366מסך דק  FHD SVAבגודל  39.6ס"מ ) 15.6אינץ'( באלכסון עם תאור  LEDאחורי וציפוי נגד בוהק
)10(1,080 x 1,920
שמע ב HD-עם ™ 2 ;DTS Studio Soundרמקולי סטריאו משולבים; תמיכה בביטול רעשים של HP

כרטיס רשת  10/100/1000 GbEמשולב

יציאות ומחברים

יציאת  2 ;USB 3.0יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;VGAיציאת  ;HDMIשקע משולב לאוזניות/מיקרופון; חיבור מתח  ;ACיציאת RJ-459

מצלמת אינטרנט

מצלמת  VGAשל HP10

ניהול אבטחה

 TPMשל קושחה; חריץ למנעול בטיחות )יש לרכוש את המנעול בנפרד(

ממדים

 38.43 x 25.46 x 2.43ס"מ

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARודירוג EPEAT® Silver

התקן קלט

תוכנות זמינות

מתח

משקל

אחריות

מקלדת בגודל מלא בעלת מרקם מחוספס ,עם ריווח גדול בין המקשים ולוח מקשים מספרי
משטח מגע התומך בהפעלת מחוות  ,Multi-touchבהקשות המופעלות כברירת מחדל ,תמיכה במחוות משטח עקיבה מודרני

קנה את  ;Officeגלה את Windows 10 Recovery Manager; Windows 10 Push Button Reset Recovery; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; ;HP Touchpoint Manager
 ;HP e-Service; HP CoolSense ;HP Communication Recovery Tool; HP ePrintתוכנית שירות HP System Event Utility11,12,13
מתאם  ACחכם של  45וואט
סוללת ליתיום יון 3 ,תאים31 Wh ,
משקל התחלתי של  1.96ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

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 1לקבלת גישה מיידית לכתיבה/קריאה למדיה האופטית.

משכפל יציאות HP 3005pr USB
3.0 Port Replicator

כל מה שדרוש לך באופן יומיומי ,זמין עבורך באמצעות חיבור אחד פשוט .משכפל היציאות  HP 3005pr USB 3.0 Port Replicatorהוא
הפתרון המושלם שאינו תלוי-פלטפורמה להקצאה חמה של תחנות עבודה .התחבר לאינטרנט ,הפוך עד שישה מהתקני ה USB-לשימוש
יומיומי לזמינים באופן מיידי והגבר את הפרודוקטיביות שלך באמצעות חיבור לשתי תצוגות חיצוניות—הכל באמצעות כבל  USB 3.0אחד.

תיק HP Business Top Load
Case

תיק  HP Business Top Load Caseמסוגנן ועמיד מאפשר לך לשאת את המחשב הנייד ואת האביזרים היומיומיים בנוחות מרבית.

עכבר אלחוטי של HP Ultra
Mobile

פרופיל נמוך ,תוחלת חיים ארוכה ,מיועד לספק נוחות .הנה העכבר האלחוטי בעל תוחלת החיים הארוכה שהוא כה קומפקטי עד שניתן
להכניס אותו לתיק הנשיאה מבלי שיכביד ,כה חכם מבחינת צריכת החשמל ועובד כל עוד יום העבודה שלך נמשך ,וכה נוח עד שתחפש סיבות
כדי להשתמש בו.

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.

מנעול כבל  HP Keyedבאורך 10
מ"מ

עזור לשמור על המחשב הנייד שלך בטוח במשרד ובאזורים המאופיינים בתנועת עוברים ושבים אינטנסיבית ,על-ידי קשירה למשטח קבוע
באמצעות נעילת הכבל  HP Master Keyedבאורך  10מ"מ ,המיועדת במיוחד עבור מחשבים ניידים בעלי פרופיל דק במיוחד.

מספר מוצרF2B56AA :

מספר מוצרH1L08AA :

מספר מוצרH5M92AA :

מספר מוצרH6F25AA :

למד פרטים נוספים בכתובת

מספר מוצרH6Y88AA :

מספר מוצרT1A62AA :
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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 ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  AMDאינו מדד של מהירות
השעון.
 3נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 4שימוש ב HP Touchpoint Manager-מחייב רכישת מנוי והוא תומך במערכות ההפעלה ™ iOS ,Androidו Windows 7-ואילך ,ובמחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וסמרטפונים של יצרנים שונים .לא זמין בכל המדינות/אזורים .בקר באתר  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על
הזמינות.
 5נדרש חיבור אינטרנט.
 6קושחת ה TPM-היא מגרסה  .2.0חומרת ה TPM-היא  ,v1.2ערכת משנה של מפרט  TPM 2.0מגרסה  v0.89כפי שמיושם בטכנולוגיית .(PTT) Intel Platform Trust Technology
 7דרושות נקודת גישה אלחוטית וגישה לאינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת .המפרטים 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

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.
] Multicore [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 היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  AMDאינו מדד של מהירות
השעון.
 4עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [5נמכר בנפרד כמאפיין אופציונלי .לא ניתן להפעיל דיסקים מסוג  HD-DVDבכונן זה .אין תמיכה עבור  .DVDRAMהמהירויות בפועל עשויות להשתנות .אין להעתיק חומרים המוגנים בזכויות יוצרים .תקליטורים בעלי שכבה כפולה יכולים לאחסן יותר נתונים מאשר תקליטורים בעלי שכבה יחידה; ייתכן
שתקליטורים הנצרבים בכונן זה לא יהיו תואמים לכונני  DVDונגני  DVDקיימים רבים המיועדים לשכבה יחידה.
] [6נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 802.11 WiFi 7ו Bluetooth-משולב זמינים לרכישה בנפרד או כמאפיינים אופציונליים.
 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
] [9כבל  HDMIנמכר בנפרד.
] [10דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 11שימוש ב HP Touchpoint Manager-מחייב רכישת מנוי והוא תומך במערכות ההפעלה ™ iOS ,Androidו Windows 7-ואילך ,ובמחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וסמרטפונים של יצרנים שונים .לא זמין בכל המדינות/אזורים ,ראה  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינות.
 HP ePrint 12דורש חיבור אינטרנט למדפסת  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט והרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,סוגי המסמכים והתמונות הנתמכים ופרטים נוספים לגבי  ,HP ePrintבקר באתר .(www.hp.com/go/businessmobileprinting
 13תוכנת  HP Support Assistantדורשת  Windowsאו  Linuxוגישה לאינטרנט.
 14בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  http://www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור.
 17היחידה נשלחת עם כונן “ ”DVD+/-RW SuperMulti DLאו “ ”.DVD Writer Driveייתכן שיחידות שעוברות תיקונים יוחזרו עם כונן “”.DVD+/-RW SuperMulti DL
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