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מחשב אישי ניתן להסרה HP x2 210 G2
חמישה מצבים מגוונים .מחיר אחד שלא ניתן לעמוד בפניו.
למי יש זמן להתקן שעושה דבר אחד בלבד?
כשהעבודה דורשת ממך להתגמש ,אתה זקוק
למחשב נייד שמסוגל לעמוד בזה .המחשב
האישי הניתק והרב-תכליתי ,HP x2 210
המתוכנן להתאים לאופן העבודה של אנשי
מכירות בשטח ,עסקים קטנים ואנשי מקצוע
ניידים ,כולל חמישה מצבים במחיר של אחד.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
● Windows 10 Pro

1

מוצר שניתן להתאמה ולהסרה.

● התקדם מעבר לפונקציות שמציעים מחשבים ניידים ומחשבי לוח בעזרת מצבי כתיבה ,שיתוף וצפייה ,המותאמים היטב לאנשי עסקים מקצועיים
במשרד ,ובשטח .צור תוכן ,הצג מסמכים ושתף בהם ,סיים הצעות מחיר ,עבוד על הודעות דואר אלקטרוני ועוד2 .

פרודוקטיביות ברמה של מחשב אישי.

● השג פרודוקטיביות מרבית במשרד ומחוצה לו עם ציוד ניתן להסרה הכולל יציאות חיוניות ומגוון אביזרים אופציונליים ,לרבות תחנת העגינה HP
.3.Elite USB-C™ Dock

קנייה ותחזוקה ללא מאמץ.

● תוכל לעבוד בתחושת ביטחון הודות למאפייני יכולת הניהול המודרניים של  ,HP x2 210לאחריות ברמה העסקית ,לאבטחת  TPMולאפשרויות ההגנה
המסופקות על-ידי התמיכה והשירותים של 4.HP

עיצוב של מחשב לוח במחיר משתלם.

● קבל מחשב עסקי ,חסכוני מסוג  2ב -1המשלב בין פרודוקטיביות מהימנה לעיצוב דק ברמה של מחשב לוח ,לקבלת רמה מרבית של ניידות ,שתמיד יש
בה צורך בסביבות מכירה ובסביבות עסקיות.

כולל
●
●
●
●
●
●
●
●
●

מערכת ההפעלה  Windows 10 Proמאפשרת לך להגן על העבודה מפני איומי האבטחה הקיימים היום ,ולהפיק את המרב ממאפייני הניהול
והפרודוקטיביות הדרושים לניהול עסקים1.
קבל חוויית שימוש במחשב נייד עסקי אמיתי להעברת מצגת חשובה ,הצעה חשובה או פרויקט חשוב בעזרת בסיס מקלדת עמיד וציר רב-מצבי
המסתובב ב.-135°
מעבד  5Intel® Atom™ Quad-Coreתומך ביעילות באפליקציות העסקיות שלך .בצע את העבודה עם זיכרון של עד  4ג'יגהבייט ואחסון של עד 128
ג'יגהבייט.
טען במהירות את  HP x2 210בעזרת סוללת הטעינה המהירה המספקת לך גם חיי סוללה ארוכים כאשר אתה בדרכים.
נהל שיחות ועידה באינטרנט 6עם לקוחות ועמיתים לעבודה בעזרת מצלמה קדמית של  HDוצלם תמונות בעזרת מצלמה אחורית .5MP
בצע הקרנה אלחוטית של תוכן באיכות  HDבחדר ישיבות או באתר הלקוח בעזרת 7.Miracast
צור תוכן ,סגור עסקאות והשלם פרוייקטים בשטח בעזרת אביזרים 3המתאימים לצרכים שלך.
נטר ופתור באופן פרואקטיבי בעיות הקשורות ל,IT-באמצעות 8.HP Touchpoint Manager
חבילות  HP Care Packאופציונליות עם הגנה מפני נזק מתאונה מסייעות לך להימנע מהוצאות על תיקונים או החלפות ,ויכולות לספק את השירות
ישירות לביתך4.
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טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro.1
1Windows 10 Home 64

מעבדים זמינים2

מעבד ) Intel® Atom™ x5-Z8350עד  ,1.92 GHzמטמון של  2מגהבייט 4 ,ליבות(

משפחת מעבדים2

מעבד Intel® Atom™ x5

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

זיכרון מרבי
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עד זיכרון  LPDDR3-1866 SDRAMשל 4 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  1,866מיליון העברות לשנייה .זיכרון מולחם .שדרוגי רכיבים פנימיים לזיכרון לא יהיו זמינים לאחר הגדרת התצורה של היצרן.

אחסון פנימי

 32 GBעד 128 GB eMMC3

כרטיס גרפי זמין

כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 400

טכנולוגיות אלחוט

 (2x2) Intel® 802.11a/b/g/n/acוBluetooth® 4.0-
)תואם להתקנים בעלי תמיכת  .Miracastתמיכה ב(Intel® WiDi-

יציאות ומחברים

יציאת ) USB 3.0מחשב לוח(; יציאת ) USB-C™ 2.0מחשב לוח(; כרטיס ) micro HDMIמחשב לוח(; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת )מחשב לוח(; מחבר  pogo pinלעגינה )מחשב לוח(

מצלמת אינטרנט

 2מצלמות אינטרנט משולבות קבועות; מצלמת  HP TrueVision HDקדמית; תמיכה במיקוד אחורי קבוע  MP 5של WFOV4,7 (2592 x 1944) HP True Vision

ניהול אבטחה

TPM 2.0

תצוגה
שמע

חריצי הרחבה
התקן קלט

תוכנות זמינות
מתח

ממדים

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

צג  WXGA WLED eDPדק במיוחד עם ציפוי נגד בוהק בגודל  25.65ס"מ ) 10.1אינץ'( באלכסון עם מסך קיבולי התומך בx 1,280) Multi-Touch-

7(800

שמע ב HD-עם ™ ;DTS Studio Soundרמקולים כפולים

משולב4,5,6

כרטיס  Micro SDאחד

 93%של מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים עם כיסוי דק ומשטח לחיצה עם חיישן תמונה )תומך במחוות (Multi-Touch

קנה את  ;Office; HP Touchpoint Manager; HP ePrint; HP Support Assistantחבילה אופציונלית של  HPלבית

הספר8,9,10,12

מתאם  ACלטעינה של  45ואט עם ™USB Type-C
סוללת פולימר ליתיום-יון 2 ,תאים32.5 Wh ,
עד  10שעות ו -15דקות13

 0.92 x 17.3 x 26.5ס"מ )מחשב לוח(;  2.35 x 18.3 x 26.5ס"מ )מחשב לוח עם מקלדת(

משקל התחלתי של  0.59ק"ג )מחשב לוח(; משקל התחלתי של  1.2ק"ג )מחשב לוח ומקלדת(
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

דל

בהלוגן11

מאושר על-ידי ® ,ENERGY STARבעל דירוג  EPEAT® Silverבמקרים רלוונטיים .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.
אחריות רגילה מוגבלת עבור חלקים ועבודה באתר הלקוח למשך שנה אחת ,בהתאם למדינה/אזור )ישנה אפשרות לשדרוג( ,אחריות מוגבלת לשנה עבור הסוללה הראשית
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
מתאם תצוגה אלחוטי של HP

שתף את התוכן עם כל הנוכחים בחדר על-ידי שליחתו באופן אלחוטי לתצוגה או למקרן מהמחשב הנייד ,מחשב הלוח הטלפון החכם בעזרת
מתאם התצוגה האלחוטי של  HPהמאפשר שימוש במבחר אפשרויות של טכנולוגיה אלחוטית.

מתאם HP Micro HDMI
לHDMI/VGA-

שדר במהירות ובקלות את תוכן השמע והווידאו בחדות גבוהה ממחשב הלוח שלך לצג חיצוני ,לטלוויזיה ,למחשב נייד או למקרן ,בעזרת
מתאם  HP Micro HDMIל HDMI-ו.VGA-

עט פעיל למחשב לוח HP Pro

הגבר את יעילות העבודה הניידת הודות לעט הפעיל למחשב הלוח  1, HP Pro 408המאפשר לך לכתוב באופן טבעי על-גבי מסך מחשב הלוח
 HP Pro 408 G1ולנווט בין פעילויות המתבצעות על מסך המגע.

שרוול HP Pro 10 EE G1

באפשרותך לשאת את מחשב הלוח באלגנטיות—ביד או באלכסון—בתוך המשרד או כיתת הלימוד או מחוצה להם באמצעות השרוול HP Pro
 10 EE G1הקומפקטי והעמיד ,שתוכנן לסייע לך להגן על מחשב הלוח כשאתה בדרכים.

עכבר דק במיוחד של  HPבחיבור
Bluetooth

הגבר את הפרודוקטיביות באלגנטיות באמצעות העכבר האלחוטי הדק במיוחד של ,HPעכבר ® Bluetoothדק במיוחד ומלוטש במיוחד.

מספר מוצרJ1V25AA :

מספר מוצרK8E31AA :

מספר מוצרK8P73AA :

מספר מוצרL0W36AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרL9V78AA :
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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
2כולל  PowerPoint Mobile ,Excel Mobile ,Word Mobileו.OneNote-
3נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
4שירותי  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.
 5Multicoreמיועד 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 היישום ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים
יותר.
6דרושה גישה לאינטרנט ,לרכישה בנפרד.
 7Intel® Wireless Displayזמין רק במוצרי ® .Intelדרוש מקלט  Wireless Displayנפרד עם יציאת  USBו HDTV-או צג עם קלט  .HDMIדרוש תוכן בחדות גבוהה ) (HDכדי להציג תמונות בחדות גבוהה.
8שימוש 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.

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
 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.
 3עבור כונני אחסון 1 = GB ,מיליארד בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 6 GBעבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 4נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט נדרשים ואינם כלולים .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 Miracast 5היא טכנולוגיה אלחוטית שהמחשב שלך יכול להשתמש בה כדי להקרין את המסך שלך במכשירי טלוויזיה ,במקרנים ובנגנים להזרמת מדיה התומכים גם ב .Miracast-באפשרותך להשתמש ב Miracast-כדי לשתף את הפעולות שאתה מבצע במחשב ולהפעיל הצגת שקופיות .לקבלת מידע נוסף:
.http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
6מאפיין  Intel Wi-Diמשולב זמין בתצורות נבחרות בלבד ומחייב מקרן ,טלוויזיה או צג מחשב הנרכשים בנפרד ,עם מקלט  Wi-Diמשולב או חיצוני .מקלטי  Wi-Diחיצוניים מתחברים למקרן ,לטלוויזיה או לצג המחשב באמצעות כבל  HDMIסטנדרטי ,שגם הוא נרכש בנפרד.
] [7דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 HP Touchpoint Manager 8תומך במערכות ההפעלה של  Windowsוכן במחשבים אישיים ,מחשבים ניידים ,מחשבי לוח וסמרטפונים ממגוון יצרנים .לא זמין בכל המדינות/אזורים .בקר באתר  www.hp.com/touchpointלקבלת מידע על הזמינות HP Touchpoint Manager .מחייב רכישת מנוי.
 HP ePrint 9מחייה חיבור לאינטרנט של מדפסת  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
 :HP Support Assistant 10נדרשת גישה לאינטרנט.
 11ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 12חבילת  HPלבית הספר נמכרת בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 13משך חיי הסוללה ב Windows 10/MM14-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,היישומים הטעונים ,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
www.hp.eu/notebooks
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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