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רמה חדשה של עוצמה

עוצמה רבה מאפשרת פרודוקטיביות נפלאה.
המחשב הנייד העסקי הדק במיוחד ובעל
העוצמה הרבה ביותר שלנו ,בגודל 35.56
ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון ,מאיץ את המשימות
היומיומיות שלך והופך אפילו את המשימות
הקשות ביותר שלך לפשוטות  -באמצעות
ריבוי המשימות רב העוצמה ,שיתוף פעולה
בדרכים והאבטחה המובילה בתעשייה.
ביצועים משופרים במיוחד

2

 HP EliteBook 1040מכיל עוצמה שנועדה לדחוף אותך ,ומוכן לאתגרים הגדולים ביותר שלך במשרד ומחוצה לו .עם עד  18שעות של חיי סוללה ומעבד ™quad-core Intel® Core
אופציונלי )סדרה  3(Hמאחורי הקלעים ,עוד לא נוצרה המשימה שלא תוכל לטפל בה.

דק .קל .תחנת הכוח של שיחות הוועידה שלך.

נא להכיר את המכשיר הדק במיוחד שכולל מאפיינים רבים ומוכן לעולם הנייד שלך .הוא תוכנן לשיחות ועידה עם שמע רב עוצמה ,ניהול שיחות אינטואיטיבי וציר של  180°כדי לשתף את הצג
בעל הבהירות הגבוהה במיוחד שלך של  4700-nitבחדר ישיבות.

המחשבים המאובטחים והניתנים לניהול במידה הרבה ביותר

ההגנה פשוטה וניתנת לניהול הודות לערכה מתקדמת של מאפייני אבטחה שמאפשרת לך לגלוש בבטחה ,שומרת על הפורצים החזותיים באפלה ומנטרת ומשחזרת  BIOSבזיכרון באופן
אוטומטי.

 1Windows 10 Proוהמחשב הנייד  HP EliteBook 1040העוצמתי ,המלוטש ,הדק וקל המשקל מעניקים לך עוצמה שתספיק ליום שלם.
שלב עוצמה ומהירות עם מעבדי ) quad-core Intel® Core™ processorסדרה  3(Hמדור שביעי ,כונן  SSDמדור שלישי של  5PCIeאופציונלי ,זיכרון. DDR4
5

עזור להגן על המחשב מפני אתרי אינטרנט נגועים ,תוכנות זדוניות ,תוכנות כופר ווירוסים עם  - 6HP Sure Clickאבטחה הנאכפת באמצעות חומרה עבור דפדפני אינטרנט.
הגנה מיידית מפני פריצה חזותית בעזרת מסך הפרטיות המשולב האופציונלי של  .7HP Sure Viewבלחיצה אחת על הלחצן יופיע מסך שייראה לא קריא לסובבים אותך בעוד שאתה תראה את
התוכן בבירור.
התחל עם גרסה מקורית של  HP BIOSבכל פעם 8HP Sure Start Gen3 .מנטר את ה BIOS-בזיכרון ,משחזר את הפלטפורמה ללא התערבות משתמש או מנהל מערכת ,משחזר את הBIOS-
למצב מותאם אישית ומוכן לשימוש בארגון לצורך ניהול מרכזי.
עבוד ושחק עם חיי סוללה ארוכים ,וטען מחדש עד ל 50 -מחיי הסוללה תוך  30דקות בלבד 9עם סוללה נטענת במהירות של .HP
 HP PhoneWiseמאפשר לך לענות ולהגיב לשיחות ולהודעות הטקסט של התקני  iOSאו ™ Androidדרך המחשב שלך.10
שמור על פרודוקטיביות עם יציאות בסיסיות עבור עגינה אופציונלית ,6והתחבר לרשתות באמצעות  WiFiו 3G/4G LTE-אופציונלי.11
5
בחר את הצג הנכון לצורך העבודה שלך עם מסך מגע  FHDאו .UHD
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מערכות הפעלה זמינות

 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro. 1
FreeDOS 2.0

משפחת מעבדים 4

מעבד  Intel® Core™ i7מדור שביעי )דגם  ;(i7-7820HQמעבד  Intel® Core™ i7מדור שביעי )דגם  ;(i7-7600Uמעבד  Intel® Core™ i7מדור שביעי )דגם  ;(i7-7500Uמעבד Intel® Core™ i5
מדור שביעי )דגם  ;(i5-7300Uמעבד  Intel® Core™ i5מדור שביעי )דגם (i7-7200U

מעבדים זמינים 2,3,4

מעבד  Intel® Core™ i7-7820HQעם כרטיס גרפי ) Intel® HD 630תדר בסיס של  ,2.9 GHzעד  3.9 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  8מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד ®Intel
™ Core™ i7-7600U vProעם כרטיס גרפי ) Intel® HD 620תדר בסיס של  ,2.8 GHzעד  3.9 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד ™Intel® Core
 i7-7500Uעם כרטיס גרפי ) Intel® HD 620תדר בסיס של  ,2.7 GHzעד  3.5 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד Intel® Core™ i5-7300U
™ vProעם כרטיס גרפי ) Intel® HD 620תדר בסיס של  ,2.6 GHzעד  3.5 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-7200Uעם
כרטיס גרפי ) Intel® HD 620תדר בסיס של  ,2.5 GHzעד  3.1 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(

ערכת שבבים
זיכרון מרבי

מערך שבבים משולב במעבד
זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל  16ג'יגהבייט
זיכרון מולחם .תומך בזיכרון דו-ערוצי.
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אחסון פנימי

 GB 128עד TB M.2 PCle Gen 3x4 NVMe TLC SSD 6 1
עד GB M.2 PCle Gen 3x4 NVMe TLC SSD 6 512
עד GB M.2 PCle Gen 3x4 NVMe MLC SSD 6 512
עד GB M.2 SATA SED SSD 6 256
עד  GB 128כונן M.2 SATA TLC SSD 6

תצוגה

צג  4K IPS eDPעם תאורת  LEDאחורית בגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון וציפוי נגד בוהק/400 cd ,מ"ר ;(3,840 x 2,160) 100 sRGB ,מסך מגע  4K IPS eDPבגודל  35.56ס"מ )14
אינץ'( באלכסון עם תאורת  LEDאחורית ,עם /cd 400 ,Corning® Gorilla® Glass 4מ"ר ;(3,840 x 2,160) 100 sRGB ,צג  FHD IPS eDPעם תאורת  LEDאחורית בגודל  35.56ס"מ )14
אינץ'( באלכסון וציפוי נגד בוהק/340 cd ,מ"ר ;(1,920 x 1,080) 100 sRGB ,מסך פרטיות משולב  HP Sure Viewעם מסך מגע  FHD IPS eDPבגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון עם
תאורת  LEDאחורית עם /cd 700 ,Corning® Gorilla® Glass 4מ"ר ;(1,920 x 1,080) 100 sRGB ,מסך פרטיות משולב  HP Sure Viewעם מסך מגע  FHD IPS eDPבגודל  35.56ס"מ )14
אינץ'( באלכסון עם תאורת  LEDאחורית ,חיבור ישיר ,עם /cd 340 ,Corning® Gorilla® Glass 4מ"ר ;(1,920 x 1,080) 100 sRGB ,מסך מגע עם מסך פרטיות משולב של HP Sure View
באיכות  FHD IPS eDPעם תאורת  LEDאחורית בגודל  35.56ס"מ ) 14אינץ'( באלכסון וציפוי נגד בוהק ,מ"ר1,920 x 1,080) 11,12,30) 100 sRGB ,700 cd/

כרטיס גרפי זמין

שמע

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD 630כרטיס גרפי Intel® HD 62011
שמע של  ;Bang & Olufsenרמקולים משולבים באיכות גבוהה; שני מיקרופונים דיגיטליים

טכנולוגיות אלחוט

® Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fiו Bluetooth® 4.0-משולב )עם ™ ;(vProפס רחב נייד  +HP lt4120 LTE/EV-DO/HSPAעם  ;GPS M.2פס רחב
נייד  +HP lt4132 LTE/HSPAעם GPS M.2 7,8
)תואם להתקנים בעלי אישור ) Miracastבדגמים עם ((Windows 10

יציאות ומחברים

 2יציאות  USB 3.1דור  1) 1עבור טעינה(;  2יציאות  USB 3.1מסוג ™ 1;Type-Cיציאות  ;HDMI 1.4יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת
)כבל  HDMIנמכר בנפרד(.

התקני קלט

מקלדת שיתוף פעולה של  HP Premiumבגודל מלא עם תאורה אחורית
משטח לחיצה עם חיישן תמונה ,תמיכה במחוות  ,Multi-touchהקשות מופעלות כברירת מחדל

תקשורת
מצלמה

תוכנות זמינות
ניהול אבטחה
מאפייני ניהול
חשמל

סוג סוללה

חיי הסוללה
ממדים

משקל
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

מודול של  HPעם בקר  NXP NFCמסוג NPC300 I2C NCI
מצלמת אינטרנט  ;720p HDמצלמת  IRעבור זיהוי פנים עם Windows Hello 11,18
תמיכת  Miracastמקורית; ממטב חיבור  ;HPהגנת ) HP Recovery Manager ;HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support ;HP LAN-WLAN; HP Velocityמנהל השחזור של
 ;HP); HP JumpStart; HP Support Assistantתוכנה לביטול רעשים של  ;HPקנה את  ;Oﬀiceחיפוש  Bingאחר IE11 9,19,20
 HP BIOSphere Gen3; HP Client Security Gen3; HP DriveLockו DriveLock-אוטומטי;  ;HP Sure Start Gen3חריץ למנעול בטיחות Nano 24,25,26,27,29
חבילות  ;BCU); HP Client Catalog) SSM); HP BIOS Cong Utility) HP System Software Manager ;HP Driver Packערכת  HP Management Integrationעבור Microsoft System
21,22,23 Center Conguration Manager; LANDESK Management
מתאם  ACלטעינה של  65ואט עם ™ ;USB Type-Cמתאם  ACלטעינה של  90ואט עם USB Type-C™ 15
סוללת ליתיום-יון בעלת חיים ארוכים עם  6תאים13,14 67 WH ,
עד  18שעות 28

 1.59 x 23.28 x 32.89ס"מ
משקל התחלתי של  1.36ק"ג
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה ולרכיבים(
בעל אישור 17 ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

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 ל3-
שנים(
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אביזרים ושירותים )לא כלול(

מנעול כבל עם מפתח HP Nano

נעל את המחשב הנייד או את מחשב הלוח במשרד ובאזורים ציבוריים בעלי תנועה גבוהה על-ידי קשירתו
למשטח מאובטח באמצעות מנעול הכבל הדק עם מפתח של .HP Nano
מק"ט1AJ39AA :

תחנת עגינה HP USB-C Mini

שמור על הפרודוקטיביות בדרכים באמצעות הרחבת יציאות יעילה ,בגודל כיס ,אופנתית ופונקציונלית .עגינת
 HP USB-C™ Miniכוללת עיצוב מודרני ומחוספס עם טעינה באמצעות השחלה 1וקישוריות נתונים ,וידאו,
רשת והתקן 2בתחנת עגינה קומפקטית וניידת .שמור על הפרודוקטיביות בדרכים באמצעות הרחבת יציאות
יעילה ,בגודל כיס ,אופנתית ופונקציונלית .עגינת  HP USB-C™ Miniכוללת עיצוב מודרני ומחוספס עם טעינה
באמצעות השחלה 1וקישוריות נתונים ,וידאו ,רשת והתקן 2בתחנת עגינה קומפקטית וניידת.
מק"ט1PM64AA :

מקלדת אלחוטית לשיתוף פעולה של HP

הפוך את השיחות הקוליות ושיחות הווידאו 1של ® Skype for Businessלקלות יותר מאי פעם וסדר את
סביבת העבודה שלך באמצעות המקלדת האלחוטית לשיתוף פעולה של  ,HPשעוצבה מחדש כדי לספק
פרודוקטיביות שיתוף פעולה יומיומית משופרת .הפוך את השיחות הקוליות ושיחות הווידאו 1של Skype for
® Businessלקלות יותר מאי פעם וסדר את סביבת העבודה שלך באמצעות המקלדת האלחוטית לשיתוף פעולה
של  ,HPשעוצבה מחדש כדי לספק פרודוקטיביות שיתוף פעולה יומיומית משופרת.
מק"טZ9N39AA :

תמיכה של  HPבחומרה של מחשב נייד
בלבד ,באתר הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  5שנים תמיכת חומרה של HP
באתר הלקוח ביום העבודה הבא למשך 5
שנים למחשבים ניידים

אם נתקלת בבעיות בחומרה ,כדאי לחזור לפעילות מהר ככל הניתן .קבל חוות דעת של מומחה באופן מיידי
באמצעות שירות התמיכה של  HPעבור חומרה ביום העסקים הבא ,באתר הלקוח ,ושפר באופן ניכר את זמן
הפעילות של המוצר .קבל עזרה במועד הדרוש לך הודות לסיוע מרחוק באיכות גבוהה או לתמיכה נגישה באתר
הלקוח שזמינה  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע וחזור לעבודה במהירות.
מק"טU7861E :
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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
 2משך 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.
 3מעבדי  Intel® Quad Core™ Hהם אופציונליים Multi-Core .מיועד 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 היישום ולתצורות
של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מדד לביצועים גבוהים יותר.
 4צג של  700-nitהוא אופציונלי ,הוא מחייב התקנת  HP Sure Viewויש להגדיר אותו בעת הרכישה .יכולת ההפעלה במגע תפחית את הבהירות בפועל.
 5נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 HP Sure Click 6תומך ב Microsoft Internet Explorer-ו.Chromium-
 7מסך הפרטיות המשולב של  HP Sure Viewהוא מאפיין אופציונלי שיש להגדירו בעת הרכישה.
 HP Sure Start Gen 3 8זמין במוצרי  HP EliteBookהכוללים מעבדי ® Intelמדור שביעי.
 9טוען את הסוללה שלך עד לקיבולת של עד  50בתוך  30דקות כאשר המערכת כבויה או במצב המתנה .דרוש מתאם מתח עם קיבולת מינימלית של  90ואט .לאחר שהטעינה מגיעה לקיבולת של  ,50הטעינה שבה להיות רגילה .זמן הטעינה עשוי להשתנות בשיעור של +/- 10
עקב עמידות המערכת.
 10לקוח  HP PhoneWiseזמין רק בפלטפורמות  .HP EliteBook 1040 G4 ,HP EliteBook x360 1020 G2 ,HP EliteOne 1000 AiO G1לקבלת דרישות מערכת  HP PhoneWiseראה  www.hp.com/go/hpphonewise. HP PhoneWiseאינו תואם ל HP WorkWise-בעת
ההפעלה.
 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.

הערות שוליים למפרטים 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.
 3מהירות המעבד מציינת מצב ביצועים מרביים; המעבדים יפעלו במהירות נמוכה יותר במצב מיטוב סוללה.
 4הערה :בהתאם 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
 3מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי ,מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של  HPכדי להבטיח תאימות .אם אתה משתמש במספר מהירויות זיכרון שונות ,המערכת תפעל במהירות הזיכרון הנמוכה יותר.
 6בכונני אחסון 1 ,ג'יגהבייט = מיליארד בתים 1 .טרהבייט = טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 7נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
] [8נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה 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
 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 :
] [11דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 12הרזולוציות תלויות ביכולת הצג ,ובהגדרות עומק של רזולוציה וצבע.
 13תומך בטעינה מהירה של  HPעם  90ואט בלבד
 14הסוללה פנימית ואינה ניתנת להחלפה על-ידי הלקוח .ניתן לקבל שירות במסגרת האחריות.
 15הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
 16חבילות  HP Care Packנמכרות בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים 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 במועד 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.
 17בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  http://www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור .חפש מחולל מילות מפתח במאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי מחולל סולרי בכתובת
www.hp.com/go/options
 Windows Hello 18דורש התקנה של מערכת ההפעלה .Windows 10
 12כונן  HP ePrintדורש 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/eprintcenterזמני
ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות.
 20תוכנת  HP Support Assistantדורשת  Windowsוגישה לאינטרנט.
 21חבילות  HP Driverאינן מותקנות מראש ,אך זמינות להורדה באתר .http://www.hp.com/go/clientmanagement
 22ניתן להוריד את ערכת  HP Management Integrationדרך הכתובת .http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 23נדרש מנוי ל.LANDESK Management-
 HP BIOSphere 24מדור שלישי מחייב מעבדי ® Intelמדור שביעי או שמיני.
 25סוכן  Absoluteנשלח במצב מושבת ,ויופעל על-ידי הלקוח בעת הפעלה של מנוי שנרכש .ניתן לרכוש מנויים לתקופות של כמה שנים .השירות מוגבל ,בדוק עם  Absoluteאת הזמינות מחוץ לארה"ב .שירות  Absolute Recovery Guaranteeמספק אחריות מוגבלת .בהתאם
לתנאים מסוימים .לקבלת פרטים מלאים ,בקר באתר .http://www.absolute.com/company/legal/agreements/ computrace-agreement :שירות מחיקת נתונים הוא שירות אופציונלי המסופק על-ידי תוכנת  .Absoluteשימוש בשירות זה מבטל את התשלום בעבור שירות
 .Recovery Guaranteeכדי להשתמש בשירות מחיקת הנתונים ,על הלקוחות לחתום תחילה על הסכם אימות מראש ולקבל  PINאו לרכוש מפתח זיהוי  RSA SecurIDאחד או יותר של תוכנת .Absolute
 26חבילת  HP Client Securityמדור שלישי מחייבת שימוש ב Windows-ובמעבדי ® Intelאו  AMDמדור שביעי או שמיני.
 27דרושים הצטרפות ל Microsoft Defender-וחיבור לאינטרנט לקבלת עדכונים.
 28משך 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 .לקבלת פרטים נוספים ,ראה .www.bapco.com
 29מנעול יש לרכוש בנפרד.
 30מסך הפרטיות המשולב של  HP Sure Viewהוא מאפיין אופציונלי שיש להגדירו בעת הרכישה.

הירשם לקבלת עדכונים hp.com/go/getupdated
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 Bluetoothהוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי  HP Inc.במסגרת רישיון Core ,Intel .הם סימנים מסחריים של  Intel Corporationושל החברות הבנות שלה בארה"ב ו/או במדינות אחרות ENERGY STAR .הוא
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בהתאמה.
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