גיליון נתונים

מחשב בעל גורם צורה קטןHP EliteDesk 705 G3 ,
פתרון עסקי רב-עוצמה ,הניתן להרחבה
 HP EliteDesk 705מספק תמורה מרשימה
עם ביצועים ,אבטחה ויכולת ניהול בלתי
מתפשרים .התאם אישית את HP EliteDesk
 705באמצעות אפשרויות הרחבה המספקות
חוויה ברמה ארגונית ,כדי לענות כמעט על כל
צורך עסקי.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
● Windows 10 Pro

1

● מעבד  AMD PRO APUמסדרה ""A

2

התאם לצורכי המשתמשים ולתקציב
● העצם את המחשב האישי שלך בעזרת מעבדי  2AMD Pro A-Series APUהחדישים מדור שביעי ושדרג את המערכת עם זיכרון  DDR4בנפח של עד 64
3
ג'יגהבייט ועם כונני  ,SSDהכרטיסים הגרפיים ואביזרי  HPהעדכניים והחדישים ביותר מבלי לחרוג מהתקציב.
אבטחה מובנית
● יעילות ה IT-מגיעה לשיא יכולתה כאשר היא נתמכת על-ידי מגוון מלא של פתרונות אבטחה ,כולל  HP BIOSphereעם AMD ,HP Sure Start Gen 3
 3Secure Processorו.TPM 2.0-
אמינות לטווח ארוך
● מחשב זה ,המוכן לעבודה ,תוכנן עם יציבות פלטפורמה של עד  18חודשים למחזור חיים ארוך .קבל שקט נפשי עם מחשב שעבר  120,000שעות של
בדיקות ומתוכנן לעבור בדיקות בתקן .5MIL-STD 810G
ביצועים נטו וחוויה חזותית משופרת
● המעבדים העדכניים ביותר  2AMD PRO A-Series APUבעלי כרטיס גרפי ™ Radeonמספקים ביצועי שולחן עבודה אופטימליים לעומסי עבודה
מגוונים ופרודוקטיביות יומיומית מהימנה לכל חלקי הארגון.

כולל
● הגן על עתידו של עולם העסקים המודרני .המחשבים המודרניים של  HPמפיקים את המרב מ 1Windows 10 Pro-כדי להגן עליך מפני איומי האבטחה
הקיימים היום ולמטב את מאפייני האבטחה והפרודוקטיביות המיועדים לעסק שלך.
● הפחת את מורכבות הניהול .פתרונות ניהול הלקוח של  7HP Touchpoint Manager ,6HPו 8Dash v1.1-מאפשרים לך לנהל התקנים בקלות.
● הפק את המרב מהתקנים ניידים באמצעות  10יציאות  USBומשטח אופציונלי לטעינה אלחוטית בעל שלושה מצבים של .3HP
● שתף פעולה בצורה ברורה בעזרת התוכנה לביטול רעשים של  HPוהמקלדת האופציונלית לשיתוף פעולה של .3HP
● בצע אתחול מהיר ועבור במהירות בין אפליקציות בעזרת כונן  HP Turbo Drive G23אופציונלי ורב עוצמה.
● עזור לשפר את הפרודוקטיביות בעד  9 35%עם תמיכה בעד ארבעה צגי  Eliteחיצוניים3.
● הארך את חיי המוצר שרכשת .פלטפורמה זו ,שניתן לשדרג בקלות ,מבוססת על מארז שאינו מצריך שימוש בכלים וכוללת תאים מרובים ,ארבעה חריצי
הרחבה 10 ,יציאות  USBוכמה מחברים שיסייעו לך לענות על דרישות הולכות וגדלות.
● הגן על הנתונים בבטחה באמצעות תצורות  RAIDכפולות לאחסון TPM ,10וכוננים קשיחים מסוג .SED
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מחשב בעל גורם צורה קטןHP EliteDesk 705 G3 ,
טבלת מפרטים

גורם צורה

מערכת הפעלה זמינה

מעבדים זמינים

2

ערכת שבבים

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

אחסון אופטי

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

Small Form Factor
 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro.1
1Windows 10 Home 64
FreeDOS 2.0
NeoKylin Linux® 64

 AMD PRO A12-9800 APUעם כרטיס גרפי  ,3.8 GHz) Radeon™ R7עד  ,4.2 GHzמטמון  2מגהבייט 4 ,ליבות(;  AMD PRO A10-9700 APUעם כרטיס גרפי  ,3.5 GHz) Radeon™ R7עד  ,3.8 GHzמטמון 2
מגהבייט 4 ,ליבות(;  AMD PRO A8-9600 APUעם כרטיס גרפי  ,3.1 GHz) Radeon™ R7עד  ,3.4 GHzמטמון  2מגהבייט 4 ,ליבות(;  AMD PRO A6-9500 APUעם כרטיס גרפי  ,3.5 GHz) Radeon™ R5עד
 ,3.8 GHzמטמון  1מגהבייט 2 ,ליבות(
AMD B350 FCH

עד זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל 64 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 2133 MT/s
 4רכיבי DIMM

)4(PCIe

 128 GBעד  512 GBכונן HP Turbo Drive G2 SSD
 256 GBעד  512 GBכונן 4(PCIe) HP Turbo Drive G2 TLC SSD
 128 GBעד 256 GB SATA SSD4
 240 GBעד  512 GBכונן SATA SED SSD4
עד  7200) TB SATA SSHD 1סל"ד(4
) 500 GBמטמון של  (8 GBעד  TBאחד )מטמון של  8ג'גהבייט(  5,400) SATA SSHDסל"ד(4
4
4
4
4
4
עד  7,200) 500 GB SATA SEDסל"ד( עד  7,200) 500 GB SATA SEDסל"ד( עד  500 GBכונן  5400) SATA FIPS SEDסל"ד( 500 GBעד  7,200) 2 TB SATAסל"ד( 256 GBעד  512 GBכונן SATA TLC SSD
צורב Slim SATA SuperMulti DVD; Slim SATA DVD-ROM5

כרטיס גרפי זמין

משולבAMD Radeon™ HD :
בדיד 2) NVIDIA® GeForce® GT 730 :ג'יגהבייט(;  1) NVIDIA® Quadro® NVS 310ג'יגהבייט(
)כרטיס גרפי  AMD Radeon HDמשולב במעבד(

תקשורת

 Broadcom NetXtreme GbE Plus :LANמשולב; כרטיס ) Intel® I210-T1 PCIe GbEאופציונלי(
 :WLANכרטיס אלחוטי  Intel® 8260 Dual Band 802.11ac (2x2) PCIeמשולב; כרטיס אלחוטי  Intel® 7265 Dual Band 802.11ac (2x2) PCIeמשולב6

שמע

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים

מפרצים לכוננים פנימיים

מפרצים לכוננים חיצוניים
התקן קלט

תוכנות זמינות

שמע ™ DTS Studio Soundעם  ,Realtek ALC221יציאות קדמיות לאוזניות ולמיקרופון ) 3.5מ"מ( ,יציאת שמע וכניסת שמע אחוריות ) 3.5מ"מ( ,רמקול מונו פנימי.

 2יציאות  ;PCIe x1יציאת  ;(x4) PCIe x16יציאת ;(x8) PCIe x16

קדמי :יציאת  ;USB 2.0יציאת ) USB 2.0לטעינה מהירה(;  2יציאות  ;USB 3.1 Gen 1יציאת אוזניות/מיקרופון; מחבר לאוזניות
אחורי 2 :יציאות  4 ;USB 2.0יציאות  ;USB 3.1 Gen 1יציאה טורית;  2יציאות ) PS/2למקלדת ולעכבר(; יציאת  VGA; 2יציאות  ;DisplayPortכניסת שמע; יציאת שמע;  ;RJ-45יציאה טורית )אופציונלי(; יציאה
מקבילית )אופציונלי(; יציאת  USB 3.1 Gen 2שנייה )אופציונלית(
פנימי 3 :מחברי אחסון SATA
כונן דיסק קשיח אחד של  3.5ס"מ ) 2.5אינץ'(; אחד בגודל  8.9ס"מ ) 3.5אינץ'(

כונן  ODDדק; קורא כרטיסי ) SD 4אופציונלי(
מקלדת עם כרטיס חכם עם חיבור  (CCID) USBשל  ;HPמקלדת אפורה עם חיבור  USBשל  ;HPמקלדת ועכבר עם חיבור  USBשל  ;HPמקלדת של  HPלניהול שיחות ועידה; מקלדת עסקית דקה עם חיבור  USBשל
 ;HPמקלדת עסקית דקה  PS/2של  ;HPמקלדת ועכבר אלחוטיים עסקיים דקים של 7HP
עכבר  PS/2של  ;HPעכבר  USBשל  ;HPעכבר לייזר ברזולוציה של  1,000 dpiעם חיבור  USBשל  ;HPעכבר קשיח עם חיבור  USBשל  ;HPעכבר אפור של HP7

המחשבים העסקיים של  HPמסופקים עם מגוון כותרי תוכנה ,כולל HP BIOSphere :עם HP Support ,HP ePrint Driver ,Native Miracast Support ,CyberLink Power Media Player ,Sure Start G3
 ,Assistantאישור  .Skype for Businessעיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת רשימה מלאה של תוכנות מותקנות מראש8,9,10.

ניהול אבטחה

שבב האבטחה המשובץ ) - SLB9670באישור  (Common Criteria EAL4+של מודול  ;Trusted Platform Module TPM 2.0השבתת יציאת ) SATA 0.1דרך  ;(BIOSנעילת כונן; תצורות  ;RAIDהפעלה/השבתה
טורית של ) USBדרך  ;(BIOSסיסמת הפעלה )דרך  ;(BIOSסיסמת התקנה )דרך  ;(BIOSחיישן חדירה/מנעול סולנואיד למכסה; תמיכה במנעולי מארז ובהתקני מנעול כבל

ממדים

 100 x 338 x 380מ"מ
)כיוון אופקי של שולחן העבודה(

מתח

משקל
סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

יעילות סטנדרטית של  200ואט;  200ואט ,יעילות של עד  PFC ,93%פעיל

 6.6ק"ג
)מוגדר עם כונן  HDDוכונן  .ODDהמשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
דל בהלוגן

תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT®11
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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אביזרים ושירותים )לא כלול(

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

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

מספר מוצרN3R90AA :

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.

מעמד HP Integrated Work 3
 Centerעבור גורם צורה קטן

הגדל ככל הניתן את שטח העבודה שלך עם  HP Integrated Work Centerלמחשבי גורם צורה קטן  .v3הרכב פתרון "הכל באחד" בהתאמה
אישית על ידי שילוב של מחשב  HPבעיצוב גורם צורה קטן או תחנת עבודה עם צג  LEDבגודל של עד  24אינץ' באלכסון1.

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/hpoptions

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

מספר מוצרN3R89AA :

מספר מוצרF2P06AA :

מספר מוצרN3R88AA :
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הערות שוליים להעברת הודעות
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה 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.windows.com
 Multi-Core 2מתוכנן 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  AMDאינו מדד של
מהירות השעון.
 3נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 4מעבד ) AMD Secure Processorשנקרא בעבר  Platform Security Processorאו  (PSPהוא מעבד ייעודי הכולל את טכנולוגיית ® ,ARM TrustZoneביחד עם סביבת הפעלה אמינה ) (TEEמבוססת תוכנה ,המאפשרת ל HP Sure Start Gen 3-לנטר את הקושחה של מערכת זמן הריצה מתוך סביבת
חומרה שהיא מבודדת ומוגנת.
 5בדיקת  MIL-STDנמצאת במצב המתנה והיא לא נועדה להוכיח תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה .נזק שייגרם תחת תנאי בדיקת  MIL STDאו כל נזק מקרי ,מחייבים חבילת טיפול אופציונלית מסוג
.HP Accidental Damage Protection Care Pack
 6נדרש .Windows
 7שימוש 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.
 8תוכנת צד שלישי נמכרת בנפרד .מאושר על-ידי  Dashומותאם לניהול ברמה ארגונית לצורך עבודה עם  MS SCCMו.LANDesk-
 6 ,Koala LLC Ergonomics Consulting ,""Observed Productivity, Efficiency and User Satisfaction when Using Multiple or Large Displays 9בנובמבר .2012
 10תצורת  RAIDאופציונלית ואינה דורשת כונן קשיח שני.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה 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.windows.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.
 4עבור כוננים קשיחים וכונני  ,Solid State Driveג'יגהבייט = מיליארד בייטים 1 .טרהבייט = טריליון בייטים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  36ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 5שכפול של חומר המוגן בזכויות יוצרים אסור בהחלט .המהירויות בפועל עשויות להשתנות.
 6דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,שאינם כלולים .הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת.
 7נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 HP BIOSphere 8עם  Sure Startזמין רק במחשבים עסקיים עם .HP BIOS
 Miracast 9היא טכנולוגיה אלחוטית שהמחשב שלך יכול להשתמש בה כדי להקרין את המסך שלך במכשירי טלוויזיה ,במקרנים ובנגנים להזרמת מדיה התומכים גם ב .Miracast-ניתן להשתמש ב Miracast-כדי לשתף את הפעולות שאתה מבצע במחשב ולבצע הצגת שקופיות .לקבלת מידע נוסף:
.http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast
 HP ePrint 10דורש חיבור לאינטרנט עבור המדפסת של  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט והרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי  HP ePrintאחרים ,ראה .(www.hp.com/go/eprintcenter
 11בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .למאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי אנרגיה סולרית ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/options
 12ספקי 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/hpoptions

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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 Intelו Core-הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationבארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים ,NVIDIA .הסמל של  GeForce ,Quadro ,NVIDIAו NVS-הם סימנים מסחריים ו/או סימנים
מסחריים רשומים של  NVIDIA Corporationבארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים Radeon ,AMD .והסמל של  AMDהם סימנים מסחריים של ENERGY .Advanced Micro Devices, Inc.
 STARוהסימן של  ENERGY STARהם סימנים מסחריים רשומים בבעלות ) U.S. Environmental Protection Agencyהסוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"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 אחריםDisplayPort™ .
והסמל של ™ DisplayPortהם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו )® (VESAבארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים .לקבלת מידע על פטנטים של  ,DTSבקר
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