גיליון נתונים

מחשב HP ProDesk 400 G4 Microtower
בעיצוב מחודש ,מוכן לעתיד
 HP ProDesk 400 MTהמעוצב מחדש,
המהימן והמאובטח ,המיועד לסביבת
העבודה המודרנית כיום ובעתיד עם מארז
קטן ב -27%מהדור הקודם של ,HPהוא
מחשב רב-עוצמה המספק ביצועים מדרגיים
להגדלת הפעילות העסקית.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
● Windows 10 Pro

1

● מעבד ™Intel® Core

2

אפשרויות רבות עוצמה
●
מעבדי  Intel® Core™ i3/i5/i7processorsמדור שביעי בעלי ביצועים ברמה גבוהה 2מעניקים לך עוצמה שתספיק ליום שלם ,עם זיכרון ®Intel
3
3
3
™ Optaneאופציונלי וכונני  , SSDזיכרון  DDR4של עד  32ג'יגהבייט וכרטיסים גרפיים בדידים .
הרחבה שמגדילה את היקף ההשקעה שלך
● התמורה המלאה להשקעה שלך כוללת הרחבה שמאריכה את חיי המחשב שלך HP ProDesk 400 MT .כולל שלושה תאים ושלושה חריצים בגובה
מלא ,וכן יציאות אופציונליות מדור קודם 3להתחברות לצגי  HPמרובים.3

רכזת חיבור
●
עם שמונה יציאות  USBבסך הכול ,שתי יציאות וידאו וקישוריות ™ Bluetoothאופציונלית HP ProDesk 400 MT ,3מרכז את הפעילות של כל
ההתקנים במשרד.
נבדק ומוכן
●
 HP ProDesk 400 MTהמהימן עבר  120,000שעות של בדיקות במסגרת  ,HP Total Test Processוכעת כולל מסנן אבק אופציונלי 3כדי לעזור
להאריך את חיי המחשב על-ידי הפחתת ההכנסה של חלקיקים הנישאים באוויר בסביבות העבודה התובעניות ביותר.

כולל
●  1Windows 10 Proיחד עם  HP ProDesk 400 MTהעוצמתי הכולל אבטחה ,שיתוף פעולה וקישוריות מובנים  -מעניקים לך עוצמה שתספיק ליום
שלם.
● ערכת  HP Client Security Suiteמדור שלישי 4הכוללת אימות רב-גורמי של  HP SpareKey ,5HP Device Access Manager,HPוHP Password-
 .Managerכלים אלה פועלים כדי לוודא שהנתונים אינם בהישג יד וכדי להגן עליהם מפני גנבות ,התקפות ומשתמשים בלתי מורשים4,5.
●
שמור על פרודוקטיביות גבוהה ועל זמני דמימה נמוכים עם מיכון ברמת הקושחה של  HP BIOSphereמדור שלישי .6המחשבים שברשותך זוכים
להגנה נוספת הודות לעדכונים אוטומטיים ובדיקות אבטחה6.
● ערכת  HP Manageability Integrationמסייעת בהאצת יצירת התמונות וניהול החומרה ,ה BIOS-והאבטחה באמצעות Microsoft System Center
Configuration Manager.7
●
שפר במידה ניכרת את קצבי ההעברה של תקשורת הנתונים ,הקול והווידאו דרך רשתות  LANו Wi-Fi-תובעניות.
קבל תמיכה זמינה תמיד ,המבוססת על עזרה עצמית ,אשר מובנית בתוך המחשב לאורך כל חייו8.
●
●
קבל שקט נפשי עם מחשב שיחזיק מעמד ומתוכנן לעמוד בהצלחה בתהליך .HP Total Test Process
1
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מחשב HP ProDesk 400 G4 Microtower
טבלת מפרטים

גורם צורה

מערכת הפעלה זמינה

Microtower
 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro.1
1
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 641
3
) Windows 7 Professional 64זמין באמצעות זכויות שנמוך מWindows 10 Pro) -
FreeDOS 2.0
18

מעבדים זמינים

4,17

ערכת שבבים
זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

מעבד  Intel® Core™ i7-7700עם כרטיס גרפי  ,3.6 GHz) Intel HD 630עד  4.2 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  8מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-7500עם כרטיס גרפי Intel
 ,3.4 GHz) HD 630עד  3.8 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  6מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-7100עם כרטיס גרפי  ,3.9 GHz) Intel HD 630מטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(;
מעבד  Intel® Pentium® G4560עם כרטיס גרפי  ,3.5 GHz) Intel HD 610מטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Celeron™ G3930עם כרטיס גרפי  ,2.9 GHz) Intel HD Graphics 610מטמון של 2
מגהבייט 2 ,ליבות( מעבד  Intel® Core™ i7-6700עם כרטיס גרפי  ,3.4 GHz) Intel HD 530עד  4.0 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel Turbo Boostמטמון של  8מגהבייט 4 ,ליבות(; 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  ,3.7 GHz) Intel HD 530מטמון של 3
מגהבייט 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) Intel HD Graphics 510
 ,GHzמטמון של  2מגהבייט 2 ,ליבות(
Intel® H270

עד זיכרון  DDR4-2400 SDRAMשל  32ג'יגהבייט
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד 2,400 MT/s
6

 2רכיבי DIMM

 500 GBעד  2 TB SATA HDDשל  3.5אינץ' ) 7200סל"ד(
 128 GBעד 256 GB SATA SSD7

7

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphics 530כרטיס גרפי  ;Intel® HD Graphics 630כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 6109,10,11
בדיד) NVIDIA® GeForce® GT 730 :זיכרון  DDR3ייעודי של (2 GB

תקשורת

 :LANחיבור רשת Realtek RTL8111 HSH GbE LOM
 (2x2) WLAN: Intel® 7265 802.11acאלחוטי עם כרטיס משולב של  Bluetooth® M.2ללא vPro™8

שמע

חריצי הרחבה
יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים

מפרצים לכוננים חיצוניים
התקן קלט

 Conexant CX20632 Codecעם שקע שמע אוניברסלי ורמקול פנימי של  2וואט ,יציאות קדמיות לאוזניות ולמיקרופון ) 3.5מ"מ( ,יכולת הזרמה מרובה

כונן  M.2 PCIe) M.2 2230) Turboעבור כרטיס  NICאלחוטי; ) PCI Express x16גרסה ) (3.0קווית כמו  x4) 4.2אינץ' ,בגובה מלא ,באורך  6.6אינץ' ,מתח של  35וואט לכל היותר; ) PCI Express x16גרסה (3.0
 4.2אינץ' ,בגובה מלא ,באורך  6.6אינץ' ,מתח של  75וואט לכל היותר
קדמי :שקע שמע אוניברסלי עם תמיכה באוזניות  CTIA; 2יציאות  USB 3.1מדור ראשון; קורא כרטיסי ) SD 3אופציונלי(
אחורי :כניסת שמע; יציאת שמע; יציאת  ;DisplayPort™ 1.2מחבר מתח; יציאת  ;RJ-45יציאת  2 ;VGAיציאות  USB 3.1מדור  4 ;1יציאות USB 2.0

21

כונן  ODDדק של  9מ"מ; קורא  ;Secure digital (SD) 3כונן  HDDאחד של  3.5אינץ' או  2.5אינץ' כונן  HDDאחד של  3.5אינץ'
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מקלדת  USBעסקית דקה של  ;HPמקלדת  USBאפורה של HP12
עכבר  USBשל HP12

תוכנות זמינות

חיפוש  Bingאחר  ;IE11קנה את HP ;Office; CyberLink Power Media Player CyberLink Power2Go; Foxit Phantom PDF Express; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support
 ;Jumpstartתוכנה לביטול רעשים של  ;HPהודעות של  ;HP; HP Support Assistant; HP Sure Click; HP Velocityתמיכת  Miracastמקורית; אישור Skype for Business13,14,22

מאפייני ניהול

BCU); HP MIK for Microsoft SCCM15,20) SSM); HP BIOS Config Utility) SDM); HP System Software Manager) LANDESK Management; HP SoftPaq Download Manager ;HP Client Catalog

ממדים

 27.4 x 33.8 x 17ס"מ

ניהול אבטחה
חשמל
משקל

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

שבב האבטחה המשובץ ) - SLB9670באישור  (Common Criteria EAL4+של מודול  ;Trusted Platform Module TPM 2.0השבתת יציאת ) SATA 0.1דרך  ;(BIOSנעילת כונן; הפעלה/השבתה טורית של USB
)דרך  ;(BIOSסיסמת הפעלה )דרך  ;(BIOSסיסמת התקנה )דרך  ;(BIOSתמיכה במנעולי מארז ובהתקני מנעול כבל; חיישן מכסה משולב

 80 PLUS Bronze: 180וואט ,יעילות של עד  PFC ,85%פעיל;  80 PLUS Bronze: 310וואט ,יעילות של עד  PFC ,85%פעיל
 5.47ק"ג
תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום EPEAT®16

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך שנה ) (1-1-1וכוללת שנה אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור .בכפוף למגבלות וחריגות מסוימות.
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מחשב HP ProDesk 400 G4 Microtower
אביזרים ושירותים )לא כלול(
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.

מק"טN3R87AA :

עכבר HP USB 1000dpi Laser
Mouse

קבל את המהירות ואת הדיוק של עקיבת הלייזר בעיצוב פשוט ואלגנטי באמצעות עכבר  – HP USB 1000dpi Laser Mouseותיהנה
מהטכנולוגיה החדשה ביותר של חישה בלייזר.

כונן HP Turbo Drive G2 PCIe
 SSDבנפח 256GB

קצר את זמני האתחול והחישובים ואת זמני התגובה של הכרטיס הגרפי ,וחולל מהפכה באופן שבו המחשב השולחני העסקי של  HPמטפל
בקבצים גדולים בעזרת כונן  HP Turbo Drive G2 PCIe SSD Driveבנפח  ,256GBפתרון אחסון חדשני ומשתלם במיוחד.

מק"טQY778AA :

מק"טT7W25AA :

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה
ניתנת לפתרון מרחוק.

מק"טU6578E :

גיליון נתונים

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

מחשב HP ProDesk 400 G4 Microtower
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 ,המיתוג ו/או מתן השמות
של  Intelאינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 3נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
4חבילת  HP Client Securityמדור שלישי מחייבת שימוש ב Windows-ובמעבדי ® Intelמדור שביעי.
5האימות הרב-גורמי של  HPמחייב מעבד ™ Intel® Coreמדור שביעי ,כרטיסים גרפיים משולבים של ® Intelו.Intel® WLAN-
 6מאפייני  HP BIOSphereמדור שלישי עשויים להשתנות בהתאם לתצורות ולפלטפורמת המחשב.
7ערכת  HP Manageability Integrationתהיה זמינה להורדה ברבעון הראשון של  2017מהכתובת .http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 8אפליקציית  HP Workwiseלטלפונים חכמים תהיה זמינה בקרוב כהורדה ללא תשלום בחנות האפליקציות וב.Google Play-

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
 2התקנים מסוימים המיועדים לשימוש אקדמי יעודכנו אוטומטית ל Windows 10 Pro Education-בעדכון יום השנה של  .Windows 10המאפיינים משתנים; עיין בכתובת  https://aka.ms/ProEducationלקבלת מידע על מאפיין .Windows 10 Pro Education
 3במערכת זו מותקנת מראש תוכנת  Windows 7 Proומצורפים גם רישיון ומדיה לתוכנת  .Windows 10 Proניתן להשתמש בגרסה אחת בלבד של תוכנת  Windowsבכל פעם .מעבר בין הגרסאות יחייב אותך להסיר התקנה של גרסה אחת ולהתקין את הגרסה האחרת .עליך לגבות את כל הנתונים )קבצים,
תמונות וכן הלאה( לפני הסרת התקנה והתקנה מחדש של מערכות הפעלה ,כדי למנוע אובדן נתונים.
] Multi-Core [4מיועד 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.
 5בהתאם למדיניות התמיכה של  HP ,Microsoftאינה תומכת במערכת ההפעלה  Windows® 8או  Windows 7במוצרים שתצורתם הוגדרה עם מעבדי  Intelו AMD-מדור שביעי ואילך ,ואינה מספקת מנהלי התקנים של  Windows® 8או  Windows 7בכתובת .http://www.support.hp.com
 6מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי ,מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של  HPכדי להבטיח תאימות .אם אתה משתמש בכמה מהירויות זיכרון שונות ,המערכת תפעל במהירות הזיכרון הנמוכה יותר.
 7עבור כונני אחסון 1 ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייט 1 .טרהבייט =  1טריליון בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 8כרטיסים 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
 9כרטיס גרפי  :Intel® HD Graphics 530משולב במעבדי  Core™ i7/i5/i3מדור שישי
 10כרטיס גרפי  :Intel® HD Graphics 630משולב במעבדי  Core™ i7/i5/i3מדור שביעי ובPentium® G4620, 4600, 4600T-
 11כרטיס גרפי  :Intel® HD Graphics 610משולב בCeleron™ G3950, G3930, G3930T,Pentium® G4560, G4560T-
] [12נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 Miracast 13היא 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
 :HP ePrint Driver + JetAdvantage 14נדרש חיבור לאינטרנט עבור המדפסת של  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט ולצורך הרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי  HP ePrintאחרים ,ראה  .(www.hp.com/go/eprintcenterזמני
ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות.
 HP MIK 15אינו מותקן מראש ,אך זמין להורדה באתר http://www.hp.com/go/clientmanagement
 16בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור.
 17הערה :המוצר 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 7ב.http://www.support.hp.com-
 Linux 18אינו זמין בכל המדינות/אזורים.
 3 19מחברי .SATA
 20נדרש מנוי ל.LANDesk-
 21היציאה הטורית אינה סטנדרטית יותר במארז .יציאה טורית יחידה או שילוב של יציאה טורית ויציאת  PS/2זמינים מ HP. PCA-אינו תומך כעת ביותר מתוספת יציאה טורית אחת בכרטיס.
 :CyberLink Power Media Player 22בדגמים נבחרים בלבד;  :CyberLink Power2Goבדגמים נבחרים בלבד;  Foxit PhantomPDF Express: Windows 7בלבד; אישור  :Skype for Businessאינו זמין בסין.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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 Celeron ,Pentium ,Core ,Intelו vPro-הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationושל החברות הבנות שלה בארה"ב ו/או במדינות אחרות Bluetooth .הוא סימן מסחרי השייך
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