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הפק את המרב מההשקעה שלך
בצע את עבודתך היומיומית במחיר משתלם
עם המחשב השולחני  .HP 280 SFFקבל את
עוצמת המחשוב הדרושה לך תוך צמצום
מרבי של טביעת הרגל של המחשב ועלות
הבעלות הכוללת  -וזוהי השקעה חכמה
באמת.
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● כונן קשיח בנפח  1טרהבייט
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מוכן לפעולה
● מחשב ה HP 280 SFF-מספק ביצועים חזקים עם המאפיינים הדרושים להשלמת משימות יומיומיות.

סגנון מתקדם
● חסוך במקום לעומת התצורה הניצבת המסורתית ,עם מחשב  HP 280 SFFבעל עיצוב מסוגנן שהוא קל להגדרה ולשימוש.

עיבוד רב-עוצמה
● עמוד בקצב של משימות יומיומיות עם ביצועים חזקים של מעבד  ,3Intel® Core™ i3/i5כרטיס גרפי  ,Intel HD Graphicsוזיכרון  DDR4של עד 32
ג'יגהבייט.
התאם אישית עבור שיתוף פעולה
● התאם אביזרים ל HP SFF -280עם המוצרים המתאימים כדי להתאים אישית את המערכת שלך לשיתוף פעולה .עם מקלדת HP Collaboration
 4Keyboardואוזניות סטריאו של  HPשל  3.5מ"מ 4תוכל לקיים תקשורת ברורה עם עמיתים.

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.
● חבר ציוד היקפי והתקנים באמצעות יציאת  ,HDMIיציאת  ,VGAשתי יציאות  USBקדמיות ושש יציאות  USBאחוריות.
● נהל נתונים ,אבטחה והתקנים מתוך פתרון אחד מבוסס-ענן עם 5.HP Touchpoint Manager
● עם  ,HP Support Assistantתוכל לבזבז פחות זמן ולהגיע ישירות לעדכונים הדרושים לך.
● עם תמונת התוכנה הנקייה והמקצועית ב,HP 280 SFF-תהפוך להיות פרודוקטיבי כהרף עין!
● נצל את שטח העבודה שלך בצורה טובה יותר .עם  HP ePrintתוכל לבצע הדפסה אלחוטית פשוטה ,ללא צורך במנהלי התקן6.
● חבילות  HP Care Packאופציונליות עם הגנה מפני נזק מתאונה מסייעות לך להימנע מהוצאות על תיקונים או החלפות ,ומספקות את השירות
ישירות לביתך7.
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טבלת מפרטים

גורם צורה

מערכת הפעלה זמינה
מעבדים זמינים

2

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי
אחסון אופטי
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Small Form Factor
 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro.1
1Windows 10 Home 64
FreeDOS 2.0

מעבד  Intel® Core™ i5-6500עם כרטיס גרפי  ,3.2 GHz) Intel HD 530עד  3.6 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  6מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-6100עם כרטיס גרפי Intel
 ,3.7 GHz) 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  2מגהבייט 2 ,ליבות(
Intel® H110

עד זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל 32 GB3
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 2133 MT/s
 2רכיבי DIMM

 500 GBעד 7,200) TB SATA 1
עד 128 GB SATA SSD4

סל"ד(4

צורב Slim SATA SuperMulti DVD; Slim SATA DVD-ROM5

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס Intel® HD Graphics
בדיד(2 GB) NVIDIA® GeForce® GT 730 :
)כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד(

תקשורת

 Realtek RTL8111HSH-CG GbE :LANמשולב
 WLAN: Intel® 3168 802.11acאלחוטי עם כרטיס  PCIe caddyו Bluetooth®; Intel® 3168 802.11ac-אלחוטי עם כרטיס PCIe caddy6

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
התקני קלט תואמים זמינים

שמע בחדות גבוהה עם רכיב  Codecשל  ,Realtek ALC3252שקע אוזניות/מיקרופון משולב ויציאות כניסה ויציאת שמע של  3.5מ"מ

יציאת  ;PCIe x1יציאת PCIe x16

קדמי 2 :יציאות  ;USB 3.0יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
אחורי 6 :יציאות  ;USB 2.0כניסת שמע; יציאת שמע; יציאת  ;HDMIיציאת  ;VGAיציאת RJ-45
כונן דיסק קשיח אחד של  3.5ס"מ ) 2.5אינץ'( כונן דיסק קשיח אחד של  8.9ס"מ ) 3.5אינץ'(
כונן  ODDדק אחד )אופציונלי(; קורא SD
מקלדת עם חיבור  USBשל  HPעם קוטל חיידקים; מקלדת עסקית דקה עם חיבור  USBשל HP7
עכבר עם חיבור  USBשל  HPעם קוטל חיידקים; עכבר עם חיבור  USBשל HP7

המחשבים העסקיים של  HPמסופקים עם מגוון תוכנות כולל ) Cyberlink Power2Go ,Cyberlink Power Media Playerצריבה בטוחה( ,מנהל התקן  HP Recovery Manager ,HP ePrintוHP Support-
 .Assistantעיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש8.

מודול ) Trusted Platform Module (TPM) 2.0קושחה(; חריץ כבל אבטחה
 180וואט ,יעילות של עד  PFC ,85%פעיל
 100 x 290 x 270מ"מ

 3.66ק"ג
)מוגדר עם כונן  HDDוכונן  .ODDנתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(
תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT®9

הגנה מיידית מפני פריצה חזותית בעזרת מסך ה Privacy-המשולב האופציונלי של  ,5HP Sure Viewהכולל טכנולוגיית  .3M privacyבלחיצה אחת על הלחצן יופיע מסך שייראה שחור לסובבים אותך בעוד שאתה
תראה את התוכן בבירור.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
מתאם  USBליציאה טורית של HP
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הוסף במהירות ובקלות יציאה טורית לשולחן העבודה שלך כדי לחבר את ציוד ההיקפי הטורי והמקבילי למתאם  USBליציאה טורית של ,HP
שמתחבר לכל יציאת  USBבמחשב שלך.

מספר מוצרJ7B60AA :

מקלדת עסקית דקה של HP
בחיבור USB

המקלדת האלחוטית הדקה של  HPלעסקים בחיבור  USBמספקת לך הזנה מהירה של נתונים וקישוריות  USBמהירה ,והיא מעוצבת בהתאם
לקטגוריית  2015של מחשבי  HPלעסקים.

רמקולים לעסקים בחיבור USB
של HP v2

הוסף במהירות ובקלות צליל סטריאו לסביבת העבודה שלך עם רמקולים לעסקים בחיבור  USBשל  ,HP v2ערכה של רמקולים שולחניים
מסוגננים המופעלים באמצעות יציאת ה USB-של המחשב שלך.

כרטיס גרפי NVIDIA GeForce
GT730 GFX (2GB) PCIe x8

קבל גרפיקה מרשימה וביצועים ברזולוציה גבוהה בצג  Quad-displayהודות לכרטיס הגרפי .NVIDIA® GeForce® GT 730

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מספר מוצרN3R87AA :

מספר מוצרN3R89AA :

מספר מוצרN3R90AA :
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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 [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 האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד
לביצועים גבוהים יותר.
 4נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 5שימוש 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.
 6נדרש 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.comייתכן שיהיה צורך בנקודת גישה אלחוטית.
ייתכנו עלויות נוספות בגין תוכניות נתונים או שימוש בנתונים שנרכשו בנפרד .זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות .למדפסות לייזר מסוימות של  HPנדרשים שדרוגי קושחה.
 7שירותי  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
] 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 האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד
לביצועים גבוהים יותר.
 3עבור מערכות שהוגדרו עם זיכרון של יותר מ 3-ג'יגהבייט ומערכת הפעלה של  32סיביות ,ייתכן שלא כל הזיכרון יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת .מיעון כתובות בזיכרון גדול מ 4-ג'יגהבייט מחייב מערכת הפעלה של  64סיביות .מודולי זיכרון תומכים בקצבי העברת נתונים של עד ;2,133 MT/s
קצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת .עיין במפרטי המעבד לקבלת מידע על קצב נתוני זיכרון נתמך.
 4עבור כוננים קשיחים וכונני  ,Solid State Driveג'יגהבייט =  1מיליארד בייטים 1 .טרהבייט =  1טריליון בייטים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  16ג'יגהבייט )עבור  (Windows 7ועד  36ג'יגהבייט )עבור  (10/Windows 8.1משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 5כוננים 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  2.6ג'יגהבייט בעלת שכבה יחידה 5.2/בעלת שכבה כפולה בגרסה .1.0
 6כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה ,והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת.
 7זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.
 8מנהל התקן  HP ePrintמחייב 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
 9בעל רישום ® EPEATכשהדבר רלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
 © Copyright 2016 HP Development Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות
האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או
השמטות במסמך זה.
 ENERGY STARוהסמל של  ENERGY STARהם סימנים מסחריים רשומים בבעלות של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה ) (EPAבארה"ב Bluetooth .הוא סימן מסחרי השייך לבעליו
ונמצא בשימוש על-ידי  HP Inc.במסגרת רישיון Linux® .הוא הסימן המסחרי הרשום של  Linus Torvaldsבארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של
בעליהם השונים בהתאמה.
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