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מפתה .מאובטח .המחשב הנישא המועדף החדש שלך.
עם  360°של גיוון בחמישה מצבים ,אבטחה
חסרת תקדים ועד  16שעות ו -30דקות של
חיי סוללה HP EliteBook x360 1030 ,
הדק וקל המשקל הוא המחשב המושלם עבור
אנשי מקצועי ניידים במיוחד .לא משנה לאן
העסקים או הבילויים לוקחים אותך ,קבע
אמות מידה חדשות לעבודה ולהנאה.
3

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
עיצוב  Eliteהמוכר והאהוב

● יופי ,עמידות ופונקציונליות משתלבים יחד בצורה חסרת תקדים HP EliteBook x360 .המרהיב עם חיתוכים מדויקים ,מסגרת  Unibodyיפהפייה
מאלומיניום  CNCודגשים דמויי יהלום ,תוכנן לעמוד ב -12בדיקות .2 MIL-STD 810G

קח אותו לסיבוב

● התכונן לכל מצב עם גמישות של  .360°חמישה מצבי שימוש; עבודה ,שיתוף ,הצגה ,שיחות ועידה וכתיבה; מספקים גיוון מודרני שמזרים חיים
חדשים בשיתוף פעולה ובפרודוקטיביות.

הגנה מעולה

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

קבל הגנה מקצה-לקצה עם אחד מהמחשבים המאובטחים והקלים ביותר לניהול של  4GP. HP Sure Start Gen3מגן מפני התקפות ,בעוד שמסך
הפרטיות המשולב האופציונלי של  5HP Sure Viewמרחיק את פורצי המחשבים החזותיים בנגיעת לחצן.
 1Windows 10 Proוהמחשב הנייד  HP EliteBook x360העוצמתי ,המלוטש ,הדק וקל המשקל מעניקים לך עוצמה שתספיק ליום שלם.
העט הפעיל של  HPמספק חוויית רישום בדיו טבעית 6.המקלדת לשיתוף פעולה של  HPמאפשרת לך לשתף את היצירות שלך בנגיעת לחצן .שמע של
 Bang & Olufsenוביטול רעשים של  HPמאפשרים לך לשוחח על עבודתך בצורה ברורה.
הגנה מיידית מפני פריצה חזותית בעזרת מסך הפרטיות המשולב האופציונלי של  ,5HP Sure Viewהכולל טכנולוגיית פרטיות  .3Mבלחיצה אחת על
הלחצן יופיע מסך שייראה לא קריא לסובבים אותך בעוד שאתה תראה את התוכן בבירור.
התחל עם גרסה מקורית של  HP BIOSבכל פעם 4HP Sure Start Gen3 .מנטר את ה BIOS-בזיכרון ,משחזר את הפלטפורמה ללא התערבות משתמש
או מנהל מערכת ,משחזר את ה BIOS-למצב מותאם אישית ומוכן לשימוש בארגון לצורך ניהול מרכזי.
עבוד ושחק לאורך זמן עם  16שעות ו -30דקות 3של חיי סוללה ,וטען מחדש עד ל -50%מחיי הסוללה תוך  30דקות בלבד 7עם סוללה נטענת במהירות
של .HP
שלב עוצמה ומהירות עם  1,Windows 10מעבדי ™ Intel ® Coreמדור שביעי ,8כונן  PCIe Gen3 SSDאופציונלי ,9זיכרון .9DDR4
 10 HP WorkWiseהיא בינה משרדית הפרוסה באפליקציה אחת לסמארטפונים.
שמור על פרודוקטיביות עם יציאות בסיסיות עבור עגינה אופציונלית ,9והתחבר לרשתות באמצעות  WiFiו -3G/4G LTEאופציונלי.11
פרוס את ערכת  12HP Manageability Integrationכדי לסייע בהאצת יצירת התמונה והניהול של חומרה BIOS ,ואבטחה בעת ניהול התקנים
באמצעות .Microsoft System Center Configuration Manager

גיליון נתונים

HP EliteBook x360 1030 G2
טבלת מפרטים

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

מערכת הפעלה זמינה

 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro.1
1Windows 10 Home 64
 National Academic) Windows 10 Pro 64בלבד(1,25

מעבדים זמינים2,3

מעבד  Intel® Core™ i7-7600Uעם כרטיס גרפי  ,2.9 GHz) Intel HD 620עד  3.9 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-7300Uעם כרטיס גרפי
 ,2.6 GHz) Intel HD 620עד  3.5 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-7200Uעם כרטיס גרפי  ,2.5 GHz) Intel HD 620עד  3.1 GHzעם
טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(

משפחת מעבדים

מעבד  Intel® Core™ i5מדור  ;7מעבד  Intel® Core™ i7מדור 7

ערכת שבבים

מערך שבבים משולב במעבד

אחסון פנימי

עד 128 GB M.2 SSD5
 256 GBעד  512 GBכונן M.2 SATA TLC SSD5
 256 GBעד  512 GBכונן M.2 PCIe NVMe TLC SSD5
עד GB M.2 PCIe NVMe SSD5 360

זיכרון מרבי

תצוגה
כרטיס גרפי זמין

ג'יגהבייט4

עד זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל 16
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 2133 MT/s

מסך  FHD UWVAדק במיוחד עם מסך מגע מזכוכית  Corning® Gorilla® Glassבגודל  33.8ס"מ ) 13.3אינץ'( באלכסון ) ;(1,080 x 1,920מסך  UHD UWVAדק במיוחד עם מסך מגע מזכוכית ®Corning
 Gorilla® Glassבגודל  33.8ס"מ ) 13.3אינץ'( באלכסון ) ;(3,840 x 2,160מסך פרטיות משולב של  HP Sure Viewעם מסך  FHD UWVA eDPדק במיוחד עם מסך מגע מזכוכית Corning® Gorilla® Glass
וציפוי בגודל  33.8ס"מ ) 13.3אינץ'( באלכסון )11,13,26;(1,080 x 1,920
משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 62011

טכנולוגיות אלחוט

פס רחב נייד  HP lt4132 LTE/HSPA+ 4Gפס רחב נייד  (2x2) HP hs3210 WW HSPA+; Intel® 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.2-משולב )ללא )vPro™); Intel® 802.11a/b/g/n/ac (2x2
ו Bluetooth® 4.2-משולב;  (2x2) Intel® 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.2-משולב )® vPro™); Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב
)ללא ™6,7,8,9(vPro
)תואם להתקנים בעלי אישור (.Miracast

חריצי הרחבה

כרטיס  Micro SDאחד

תקשורת

תקשורת שדה קרוב

)אופציונלי(7

יציאות ומחברים

יציאת ™ USB Type-Cעם  Thunderbolt™; 2יציאות ) USB 3.1אחת לטעינה(; יציאת  ;HDMI 1.4יציאת  Micro SIMחיצונית; מחבר מתח  ;ACיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת

מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט  ,720p HDמצלמת  IRעבור זיהוי פנים עם Windows Hello11,12

ניהול אבטחה

 ;HP SureStart; HP Secure Erase ;HP BIOSphereאימות טרום אתחול; חריץ למנעול אבטחה; Absolute Persistence Module; ;HP Password Manager ;HP Security Manager ;HP Client Security
14,15,16,17HP Device Access Manager ;Microsoft Defender; HP Spare Key ;TPM 1.2/2.0

ממדים

 1.49 x 21.85 x 31.69ס"מ

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

קיימות תצורות זמינות המאושרות על-ידי ®ENERGY STAR

אחריות

אחריות מוגבלת ל 3-שנים )חבילות  Care Packsאופציונליות זמינות ,לרכישה בנפרד( ,אחריות ל 3-שנים על סוללת ) HP Long Life Batteryזמינה רק עם אחריות מוגבלת על פלטפורמה ל 3-שנים(

התקן קלט

תוכנות זמינות

מתח

משקל

פתרונות הרחבה

מקלדת עמידה בפני נוזלים עם תאורה אחורית ,יכולת ניקוז ומקשי DuraKeys
משטח לחיצה עם חיישן תמונה ומשטח זכוכית ,תמיכה במחוות  Multi-Touchוהקשות מופעלות כברירת מחדל.
חיישן טביעות אצבע באמצעות מגע עבור אימות טביעות אצבע עם Windows Hello

)בסיס(10

 ;HP Support Assistant; HP JumpStart ;HP ePrint Driver+JetAdvantage; HP Hotkey Support ;HP DriveLock; HP Mobile Connect Proביטול רעשים של  ;HP Image Assistant ;HPקנה את
 ;Officeחיפוש Skype18,19,20,22 ;Bing

2357

סוללת ליתיום-יון  HP Long Lifeבעלת  3תאיםWh ,
27
עד  16שעות ו -30דקות
)הסוללה פנימית ואינה ניתנת להחלפה על-ידי הלקוח .ניתן לקבל שירות במסגרת האחריות(.
משקל התחלתי של  1.28ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
מתאם HP 65W Smart AC
Adapter

הזן את המחשב הנייד שברשותך במנות מבוקרות של חשמל .מתאם ה AC-החכם החדש של ,HPשל  ,65Wמווסת את החשמל ומסיט נפילות
מתח ,מתוכנן לצמצם את מתיחת הכבל ,וכולל פלאג מיוחד לתמיכה בדגמים קיימים וקודמים של  – HPמושלם להחלפת מתאם המתח של
המחשב הנייד שלך או כגיבוי נדרש.

עכבר דק במיוחד של  HPבחיבור
Bluetooth

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

מספר מוצרL9V78AA :

סוללת  HP Power Bankלמחשב
נייד

הארך את זמן הפעילות של המחשב הנייד שלך  1וטען את התקני ה USB-לשימוש יומיומי בו-זמנית באמצעות סוללת HP Power Bank
למחשב נייד.

מנעול כבל HP Dual Head
 Keyedבאורך  10מ"מ

קבל אבטחת חומרה עבור המחשב הנייד והתקן אחר כגון צג או תחנת עגינה עם מנעול הכבל  ,HP Dual Head Keyedאשר נועל את שני
ההתקנים למנעול ,ולאחר מכן נועל אותם למשטח קבוע שלישי.

תיק  HP Eliteמעור קולומביאני
עם פתח עליון

הצב רב חדש של סגנון גם כשאתה בדרכים ,עם תיק  HP Eliteמעור קולומביאני בעל פתח עליון ,1תיק מפואר ויפהפה מעור במרקם מלא המגן
על ההתקנים והנתונים שלך ,ומסוגל להכיל את כל הפריטים היומיומיים שלהם אתה זקוק בלי עומס מיותר.

אוזניית סטריאו אלחוטית HP UC

בצע שיחה עם אדם שנמצא במרחק של עד  30מטר משולחן העבודה שלך באמצעות אוזניית סטריאו אלחוטית  UC HPוקבל צליל סטריאו
מעולה עם יכולת לביטול רעשים גם בסביבות העמוסות ביותר ,בעיצוב שנוח ללבוש לאורך היום עבודה12.

מספר מוצרH6Y89AA :

מספר מוצרN9F71AA :

מספר מוצרT1A64AA :

מספר מוצרT9H72AA :

מספר מוצרW3K09AA :

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/notebooks
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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.windows.com
 2בדיקת  MIL-STD 810Gנמצאת במצב המתנה ולא נועדה להדגים 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
 3משך חיי הסוללה ב Windows 10 MM14-משתנה בהתאם לגורמים שונים לרבות דגם המוצר ,התצורה ,האפליקציות שנטענו ,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.
 HP Sure Start Gen 3 4זמין במוצרי  HP EliteBookהכוללים מעבדי ® Intelמדור שביעי.
 5מסך הפרטיות המשולב של  HP Sure Viewהוא מאפיין אופציונלי שיש להגדירו בעת הרכישה וצפוי להיות זמין ב.Q2 2017-
 6נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי .רישום בדיו דורש את .Windows 10
 7טוען את הסוללה שלך עד לקיבולת של עד  50%בתוך  30דקות כאשר המערכת כבויה או במצב המתנה .דרוש מתאם מתח עם קיבולת מינימלית של  65ואט .לאחר שהטעינה מגיעה לקיבולת של  ,50%הטעינה שבה להיות רגילה .זמן הטעינה עשוי להשתנות בשיעור של  +/- 10%עקב עמידות המערכת.
] Multi-Core [8מיועד 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  Intelאינו מדד לביצועים
גבוהים יותר.
 9מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרחבות נוספות.
 10אפליקציית  HP Workwiseלטלפונים חכמים תהיה זמינה בקרוב כהורדה ללא תשלום בחנות האפליקציות וב.Google Play-
 3G/4G LTE WWAN 11הוא מאפיין אופציונלי שהיצרן חייב להגדיר עבורך .הוא אינו זמין בכל המוצרים ,בכל המדינות/אזורים ודורש הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק עם ספק השירות אם השירות נתמך וזמין .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים.
 12ערכת  HP Manageability Integrationתהיה זמינה להורדה בקרוב מהכתובת .http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html

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 האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד
לביצועים גבוהים יותר.
 3המוצר שברשותך אינו תומך ב Windows 8-או  .Windows 7בהתאם למדיניות התמיכה של  HP ,Microsoftאינה תומכת במערכת ההפעלה  Windows 8או  Windows 7במוצרים שתצורתם הוגדרה עם מעבדי  Intelו AMD-מדור שביעי ואילך ,או מספקת מנהלי התקנים של  Windows 8או Windows 7
ב.http://www.support.hp.com-
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