גיליון נתונים

HP Elite Slice
המצא מחדש את חוויית שולחן העבודה
 ,HP Elite Sliceעם נשמה של מחשב אישי
רב עוצמה בגוף מודולרי נפלא ,אינו דומה
לשום מחשב שולחני שראית אי פעם .כל
מודול קומפקטי ונטול כבלים המיועד לכוח
העבודה המודרני ,מוסיף פונקציונליות כדי
להפוך את  Sliceלמשהו חדש.
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● אחסון של  512ג'יגהבייט
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יפה .רב-עוצמה .חדשני.
● עיצוב קומפקטי מרהיב והנדסה מדהימה – החל מקירור אוויר מעוצב תרמי מותאם אישית שמאפשר הפעלה של גודלו הקטן באמצעות כבל יחיד מצג
 HP Eliteאופציונלי HP Elite Slice – 4ממציא מחדש את הפירוש למחשב שולחני.

גיוון מתוחכם
● רכזת תקשורת עבור שיתוף פעולה ,3תחנה טעינה אלחוטית 3ונגן מולטימדיה .3מודולי הרחבה אופציונליים ללא כבלים  3מאפשרים לך לשנות את HP
 Elite Sliceכך שיתאים למגוון משתמשים ומיקומים  -כל זאת עם מחשב רב-עוצמה בליבה שלו.
ביצועים מאובטחים ,רבי-עוצמה ועסקיים
● מחשב שולחני חדשני זה ברמה המסחרית מצויד במעבדי מחשב שולחני של  35ואט של ™ 6 Intel® vPro™ ,5 Intel® Coreואבטחה ברמת Elite
הכוללת את  HP Sure Startעם הגנה דינמית HP Elite Slice .7משלב בין עוצמה ליופי.

כולל
●  1Windows 10 Proוהמחשב הנייד  HP Elite Sliceהעוצמתי עם אבטחה ,שיתוף פעולה וקישוריות מובנים מעניקים לך עוצמה שתספיק ליום שלם.
● באפשרותך לחוות צליל מהפנט של  360°במודול השמע של  HPעם  ,HP Audio Boostתוכנה לביטול רעשים של ,HPמערך בעל מיקרופון כפול עם
טווח של  5מטרים שדה רחוק ,ושמע מותאם אישית של .Bang & Olufsen
● יעל את סביבת העבודה שלך על-ידי הסרת כבלי המתח של המחשב והטלפון .הוסף עוצמה ל HP Elite Slice-באמצעות חיבור ™ USB-Cלצג Quad HD
 4 HP EliteDisplay S240ujהמצויד במעמד טעינה אלחוטי.
● אבטח את המערכת המודולרית באמצעות את מנעול הכבל האופציונלי  HP UltraSlimבאורך  10מ"מ 4הודות למערכת החיבור הייחודית אשר נועלת
את כל המערכת ביחד.
● הגן על המחשב הנייד  HP Elite Sliceבאמצעות  HP Sure Startעם הגנה דינמית לניטור פגיעות ב BIOS-ולתיקון המערכת בזמן אמת.7
● שמור על פרודוקטיביות גבוהה ועל זמני דמימה נמוכים עם מיכון ברמת הקושחה של  .8HP BIOSphereהמחשבים שברשותך נהנים משכבת הגנה
נוספת הודות לעדכונים אוטומטיים ובדיקות אבטחה.7
● נהל נתונים ,אבטחה והתקנים מתוך פתרון אחד מבוסס-ענן עם 9.HP Touchpoint Manager
● שפר באופן משמעותי את תקשורת הקול והווידאו ואת קצבי העברת הנתונים דרך רשתות המהוות אתגר עם  HP Velocityהמובנה בתוך HP Elite
.Slice
● קבל שקט נפשי עם מחשב שעבר כברת דרך ותוכנן לעמוד בהצלחה  120,000שעות במסגרת תהליך  Total Test Processשל  HPוהבדיקות של
10.MIL-STD 810G
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טבלת מפרטים

גורם צורה

מערכת הפעלה זמינה
מעבדים זמינים
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ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

אחסון אופטי

כרטיס גרפי זמין

שמע

תקשורת

חריצי הרחבה
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מארז קטן במיוחד
 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro.1
1Windows 10 Home 64
FreeDOS 2.0

מעבד  Intel® Core™ i7-6700Tעם כרטיס גרפי  ,2.8 GHz) Intel HD 530עד  3.6 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  8מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-6600Tעם כרטיס גרפי
 ,2.7 GHz) Intel HD 530עד  3.5 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  6מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-6500Tעם כרטיס גרפי  ,2.5 GHz) Intel HD 530עד  3.1 GHzעם
טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  6מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-6300Tעם כרטיס גרפי  ,3.3 GHz) Intel HD 530מטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-6100Tעם
כרטיס גרפי  ,3.2 GHz) Intel HD 530מטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(
Intel® Q170

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

4(M.2

 256 GBעד  512 GBכונן NVMe) HP Turbo Drive G2
 256 GBעד  512 GBכונן 4(M.2 NVMe) HP Turbo Drive G2 TLC
 256 GBעד  512 GBכונן SATA TLC SSD4
 128 GBעד 256 GB SATA SSD4
 256 GBעד  512 GBכונן SATA SED SSD4
 256 GBעד 512 GB SATA TLC SED SSD4
עד ) 500 GBמטמון של  5,400) SATA SSHD (8 GBסל"ד(4עד ) 500 GBמטמון של  5,400) SATA SSHD (8 GBסל"ד(4עד  7,200) 500 GB SATAסל"ד(4
מודול HP ODD

)אופציונלי(5

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 5306
רכיב  Codecשל > Conexant <1/עם חיבור שמע אוניברסלי ורמקול פנימי של  2ואט .מודול שמע של ) HPאופציונלי(
 Intel® i219LM GbE LOM :LANמשולב
) WLAN: Intel® 3165 802.11ac (1x1אלחוטי עם ) Bluetooth®; Intel® 7265 802.11ac (2x2אלחוטי עם ) Bluetooth®; Intel® 8260 802.11ac (2x2אלחוטי עם Bluetooth® non-vPro6
2 M.2
) M.2 2230 PCIeאחד עבור  WLAN. M.2 2280 PCIeאחד עבור (NVMe SSD

יציאות ומחברים

חיצוני :יציאת  USB 3.1מסוג ™) Type-Cלטעינה(; יציאת  USB 3.1מסוג  (DP ™Type-Cשל מצב חלופי(; 2יציאות ) USB 3.1 Type-Aיציאה אחת לטעינה(;  ;DisplayPort™ 1יציאת  ;HDMIיציאת  ;RJ-45שקע
משולב ליציאת אוזניות/כניסת מיקרופון
פנימי) HP Slice Connector :קצבי נתונים של (USB C

תוכנות זמינות

המחשבים העסקיים של  HPמסופקים עם מגוון כותרי תוכנה ,כולל  .Microsoft Defender ;HP Client Security ;HP Sure Connect; HP Drive Encryption ,HP ePrint Driverעיין במסמך המפרט המהיר של
מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש8,9,10.

התקן קלט

מקלדת עסקית דקה עם  ;HP USBמקלדת ועכבר אלחוטיים דקים של 7HP
עכבר לייזר ברזולוציה של  1,000 dpiעם חיבור  USBשל  ;HPעכבר  USBשל HP7

ניהול אבטחה

 HP Sure Startעם הגנה דינמית; ) Active Healthהתקן להקלטת נתוני טיסה ' -קופסה שחורה'(; ) ;Infineon TPM SLB9670 (TPM 2.0/1.2ערכת מנעול כבל עם מפתח דו-ראשי של ) HPאופציונלי(; חיישן
טביעות אצבע במגע ) Synaptic Metallicaאופציונלי(; מנעול כבל ) HP UltraSlimאופציונלי(11

ממדים

 16.5 x 3.5 x 16.5ס"מ

מתח

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

 65ואט )חיצוני(;  90ואט

)חיצוני(12

 1.05ק"ג
)מוגדר עם כונן  HDDאחד בלבד .נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(.
דל בהלוגן

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT®13
הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך  3שנים ) (3-3-3וכוללת  3שנות אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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HP Elite Slice
אביזרים ושירותים )לא כלול(
מנעול כבל  HP Keyedבאורך 10
מ"מ
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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 מוצרT1A62AA :

כונן HP 3D 256GB SATA Solid
State Drive

הרחב את יכולות האחסון של שולחן העבודה שלך עם  ,HP 3D 256 GB SATA SSD1אשר כולל כונן  3D VNAND flashעבור ביצועי
קריאה/כתיבה מרשימים ואמינות ,וכן אותם ביצועים יציבים שאתה כבר רגיל לקבל מכונני ה SSD-הנוכחיים שלך.

ערכת ספק מתח של  90wלמחשב
שולחני  Miniשל HP

החזק תמיד מתאם  HP Desktop Miniנוסף בהישג ידך ,או קח אותו אתך אם אתה משתמש ב HP Desktop Mini-שלך גם בדרכים בשילוב
ערכת ספק המתח 1. HP Desktop 90W Mini

זיכרון HP 16GB SODIMM DDR4
Memory

שפר את היכולות של המחשב השולחני העסקי של  HPושפר את ביצועי המערכת ואת יכולת התגובה של אפליקציות עם זיכרון  DDR4של HP
במהירות גבוהה עם צריכת חשמל נמוכה.

מקלדת עסקית דקה של HP
לעסקים בחיבור אלחוטי

המקלדת האלחוטית הדקה של  HPלעסקים מאפשרת לך ליהנות מהזנה קלה של נתונים וקישוריות אלחוטית ,והיא מעוצבת בהתאם
לקטגוריית  2015של מחשבי  HPלעסקים.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/desktops

מספר מוצרN1M49AA :

מספר מוצרL4R65AA :

מספר מוצרP1N55AA :

מספר מוצרN3R88AA :
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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
 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.
 3כל המודולים והכיסויים נמכרים בנפרד או כמאפיין אופציונלי .כיסויים מחייבים את תצורת היצרן ,ולא ניתן להשתמש בהם עם כיסויים אחרים של מחשבי .Slice
 4נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 Multicore 5מיועד 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 האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים
גבוהים יותר.
 6לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיית  Intel® Active Managementוטכנולוגיית  ,Intel Virtualizationדרושה תוכנת צד שלישי נוספת .זמינותם של יישומי "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית  Intel vProתלויה בספקי תוכנה של צד שלישי.
 Dynamic Protection 7מנטר ופותר בעיות ב BIOS-כל  15דקות.
 8מאפייני  HP BIOSphereעשויים להשתנות בהתאם לתצורות ולפלטפורמת המחשב.
 HP Touchpoint Manager 9מחייב לרכוש 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.
] [10בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להדגים תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה.

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.
 3מיעון כתובות בזיכרון גדול מ 4-ג'יגהבייט מחייב מערכת הפעלה של  64סיביות .מודולי זיכרון תומכים בקצבי העברת נתונים של עד  ;2,133 MT/sקצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת .עיין במפרטי המעבד עבור קצבי נתוני זיכרון נתמכים.
 4עבור כוננים קשיחים 1 ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בתים 1 .טרהבייט =  1טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  36ג'יגהבייט משטח דיסק המערכת )עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
 5כוננים אופטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפיינים הנרכשים כהרחבה נוספת.
 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 .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
 7זמינים כמאפיינים אופציונליים או כהרחבה נוספת
 HP ePrint 8דורש 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 Drive Encryption 9הנתונים מוגנים לפני ההתחברות בהצפנת כונן .כיבוי המחשב או מעבר למצב 'שינה' גורמים ליציאה מהצפנת הכונן ומונעים גישה לנתונים.
 :Microsoft Defender 10דרושים הצטרפות וחיבור לאינטרנט לקבלת עדכונים.
 11ערכת מנעול כבל וקורא טביעות אצבע הם אופציונליים ויש לקבוע את תצורתם בעת הרכישה
 12ספק מתח הוא אופציונלי ויש לקבוע את תצורתו בעת הרכישה
 13בעל רישום ® EPEATכאשר ישים .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב רישום לפי מדינה/אזור.
 14ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/desktops

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 DisplayPort™ .והסמל של ™DisplayPort
הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו )® (VESAבארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים Intel .ו Core-הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב
ובמדינות/אזורים אחרים USB Type-C™ .ו USB-C™-הם סימנים מסחריים של  .USB Implementers Forumכל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
 ,4AA6-6933HEEאוגוסט 2016

