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ביצועים יוצאים מן הכלל בעיצוב דק וקל-משקל
לבסוף ,שילוב של עוצמת תחנת עבודה עם עיצוב
דק וקל-משקל עבור מנהלים בנסיעות .עם
מאפיינים מתקדמים כגון מעבדי ליבה מרובעת
™ Intel® Coreוגרפיקת תלת-ממד מקצועית,
באפשרותך להציג ולערוך קבצים ברזולוציה
גבוהה מכל מקום.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
תחנת העבודה הניידת הדקה והקלה ביותר שלנו
 ZBookבעיצוב המחודש שלנו הותאם אישית לנוסעים מתמידים עם צמא לתחכום במשקל של  1.48ק"ג 1ובעובי  17.9מ"מ בלבד .עיצוב בגימור
●
2
מטאלי ואופציה של מסך מגע עם רזולוציית  , 4kמעניקים לך חוויה מושלמת וקלת משקל בנסיעות.
עוצמה מתקדמת .ביצועים נטו.
● עוצמה לאורך כל היום תוך עבודה עם כל דבר ,החל מגיליונות אלקטרוניים ועד  CADעם אחסון מהיר כברק של כונן  HP Z Turboוכרטיס גרפי מורשה
.3AMD Radeon™ Pro

הגנה מתקדמת מבפנים החוצה.
● מאפייני אבטחה מובילים בתעשייה מסייעים להגן על הקבצים והפרטיות שלך במהלך נסיעות 4HP Sure View .אופציונלי מגן על המסך שלך מפני
עיניים בולשות ו 5HP Sure Click-מגן על הגלישה באינטרנט באמצעות אבטחה הנאכפת על-ידי חומרה.
כולל

●
●

שמור על פרודוקטיביות בכל מצב עם העוצמה והאבטחה של  ,Windows 10 Proבתוספת מאפייני שיתוף הפעולה והקישוריות הטובים מסוגם של
HP.6
7
עבוד עם גרפיקה בדידה באיכות מקצועית לקבלת חוויה ויזואלית עשירה ולתצוגה בזמן אמת של קבצים ופרוייקטים מורכבים ומרובי שכבות.

● עבוד במהירות על הרעיונות שלך עם הביצועים המתקדמים של מעבדי הליבה המרובעת ™ Intel® Coreהעדכניים ביותר ,ועם עד  4.2 GHzשל Turbo
8
 Boostבקצות אצבעותיך.
● תחנות העבודה הניידות של  HPעוברות עשרות בדיקות לאישור תוכנה ולמיטוב ביצועים עם ספקי תוכנה מובילים בתעשייה כגון ,Adobe ,Autodesk
ועוד.
9
עבודה חלקה בטיסות ,ברכבות או בבתי קפה עם מסך  4kאופציונלי עם טכנולוגיה נגד בוהק המשפרת את החוויה באור חיצוני או ישיר.
●

●

התחבר בקלות ושתף פעולה עם ® Skypeוכלים אחרים לשיחות ועידה .מקשי הקיצור לשיחות ועידה כוללים התחלת/סיום שיחה ,הצגת לוח שנה,
השתקה ושיתוף מסך.
מתוכנן לעמוד בעומסי העבודה התובעניים ביותר ,בכל מקום שבו תימצא .נבדק לעמידה בגבהים ,זעזועים ,נפילות ,סביבות נפיצות ,טמפרטורות
קיצוניות ,חול ,לחות ועוד.
עבוד בביטחון מכל מקום עם אחסון  PCleמקומי של עד  2טרה-בייט המהיר עד פי  6מ ,SATA SSD-ועד פי  21מאחסון כונן דיסק קשיח מסורתי.

●

 HP ZBook Dockכולל קישוריות של  Thunderbolt™ 3להעברות במהירות הבזק ,ואת העוצמה להפעלת שני מסכי  4kלחוויה ויזואלית מרבית.

●
●

10

● שמע מהמובילים בתעשייה על-ידי  Bang & Olufsenומגבר בדיד מציעים איכות צליל מעולה .ובנוסף ,מיקרופון חיצוני לשיחות ועידה והשתקת רעשי
הרקע.
לא עוד צורך במדבקות על מצלמת האינטרנט .מחוון הפרטיות מוודא שתוכל לקבוע מי ומה המצלמה רואה.
●
● באפשרותך ליהנות משקט נפשי עם הידיעה שיש לך עד  10שעות של חיי סוללה עם טעינה מהירה במיוחד לקבלת פרודוקטיביות מרבית .טען עד 50%
מהקיבולת תוך  30דקות בלבד.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
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טבלת מפרטים

מערכת הפעלה
משפחת מעבדים
מעבדים

2,3

זיכרון מרבי
חריצי זיכרון

 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro.1
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS 2.0

מעבד  Intel® Core™ i7מדור שמיני ) ;(i7-8550U ,i7-8650Uמעבד  Intel® Core™ i5מדור שמיני ) ;(i5-8250U ,i5-8350Uמעבד  Intel® Core™ i5מדור שביעי )i5-7300U);2,3 ,i5-7200U

מעבד  Intel® Core™ i5-7200Uעם כרטיס גרפי ) Intel® HD 620תדר בסיס של  ,2.5 GHzעד  3.1 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-7300Uעם כרטיס גרפי
) Intel® HD 620תדר בסיס של  ,2.6 GHzעד  3.5 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  2 ,3 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-8650Uעם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 620תדר בסיס של  ,1.9 GHzעד 4.2
 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  4 ,8 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i7-8550Uעם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 620תדר בסיס של  ,1.8 GHzעד  4 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של
 4 ,8 MBליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-8350Uעם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 620תדר בסיס של  ,1.7 GHzעד  3.6 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  4 ,6 MBליבות(
עד זיכרון  DDR4-2400 SDRAMללא  ECCשל 32 GB
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  2,400מיליון העברות לשנייה.

שני רכיבי SODIMM

אחסון פנימי

עד 512 GB M.2 SATA FIPS 140-2 SED SSD4
 256 GBעד  512 GBכונן PCIe® NVMe™ M.2 SED SSD4
 256 GBעד  512 GBכונן PCIe® NVMe™ M.2 SSD4
 256 GBעד  TB 1כונן HP Z Turbo Drive G2 PCIe® NVMe™ SSD4
 256 GBעד  TB 1כונן HP Z Turbo Drive G2 PCIe® NVMe™ SSD4

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® UHD 620כרטיס גרפי Intel® HD 6208,27
בדיד :כרטיס גרפי ) AMD Radeon™ Pro WX 3100זיכרון  GDDR5ייעודי של 2 GB)9

תצוגה

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים

צג  FHD IPS eDPבגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד בוהק 67% sRGB ,של  ;(1,080 x 1,920) 220 nitsצג  FHD IPS eDP + PSRבגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד בוהק 100% sRGB ,של 400
 nitsעם חיישן תאורת רקע ) ;(1,080 x 1,920צג  UHD IPS eDP + PSRבגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם ציפוי נגד בוהק 100% sRGB ,של  400 nitsעם חיישן תאורת רקע ) ;(3,840 x 2,160מסך מגע FHD IPS eDP
בגודל  35.56ס"מ )" (14באלכסון עם זכוכית  67% sRGB ,Corning Gorilla Glass 3של  ;(1,080 x 1,920) 220 nitsמסך מגע  FHD IPS eDP + PSRעם צג פרטיות משולב של  HP SureViewבגודל  39.62ס"מ )" (15.6עם
זכוכית  100% sRGB ,Corning Gorilla Glass 3של  700 nitsעם מגע של חיישן תאורת רקע )(1,920x1,080

קורא כרטיסים חכמים

27

צד שמאל :יציאת ) USB 3.0טעינה(
צד ימין :יציאת  ;HDMI 1.4יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; מחבר מתח; יציאת  ;RJ-45יציאת ™ ;(USB 3.1 ,DisplayPort™ 1.2 ,Thunderbolt™ 3) USB Type-Cמחבר עגינה דק במיוחד; יציאת ™USB Type-C
);(USB 3.1 ,Thunderbolt™ 3

תקשורת

 Intel® I219-LM GbE :LANמשולב vPro™; Intel® I219-V GbE ,משולב ,ללא vPro™5
® WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב עם ® vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-FiוBluetooth® 4.2-
6
משולב ללא ™vPro
 :WWANמודול פס רחב נייד ® ;HP hs3110 HSPA+ Intelמודול פס רחב נייד  ;HP hs3210 HSPA+מודול פס רחב נייד  ;HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTEמודול פס רחב נייד HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G7

מצלמה

מצלמת אינטרנט  720p HDעם  ;IRמצלמת 720p HD10,11

שמע

חשמל

 Bang & Olufsenבכוונון ,HPשני רמקולי סטריאו ,מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול עם מיקרופון קדמי של ,HPמקשי פונקציה להגברה ולהנמכת קול ,שקע אוזניות/מיקרופון משולב ,שמע HD

מתאם מתח  ACחיצוני של  65ואט HP Smart

התקן קלט

מקלדת שיתוף פעולה של ,HPעמידות בפני נוזלים ,תאורה אחורית ובקרה באמצעות מקשי פונקציות
28
לוח מגע עם חיישן תמונה; מוט הצבעה עם שני לחצנים נוספים של מוט הצבעה; לוח מגע  Clickpadעם תמיכה במחוות  ;Multi-Touchמוט הצבעה כפול

תוכנה

חיפוש  Bingאחר  ;IE11קנה את  ;Office; CyberLink Power Media Player HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Supportתוכנה לביטול רעשים של HP Recovery Manager ;HP; HP Performance Advisor
)מנהל השחזור של  ;(HPתוכנת ) HP WorkWise ;HP Support Assistant; HP Velocity ;HP Remote Graphics; HP Secure Eraseנדרש  ;Bluetooth); Microsoft Defenderאישור  ;Skype for Businessהגנת HP
 ;LAN-WLAN; HP JumpStart; HP Mobile Connect Proתמיכת  Miracastמקורית; HP SureConnect15,16,17,18,19,20,21,25,26

אבטחה

מודול  Absolute Persistence; DriveLockו DriveLock-אוטומטי;  HP BIOSphereעם טכנולוגיית  Sure Start Gen3; HP Client Security Suiteמדור  ;HP Device Access Manager ;3חיישן טביעות אצבע של ;HP
22,23,24
אימות בהפעלה של  ;HP; HP Security Managerחריץ למנעול אבטחה; אבטחת  ;Master Boot Recordאימות לפני האתחול

ממדים

 1.79 x 23.43 x 32.6ס"מ

משקל

תאימות לניצול יעיל
של אנרגיה
אישור סביבתי
אחריות

משקל התחלתי של  1.48ק"ג המשקל משתנה בהתאם לתצורה ולרכיבים.
תצורות מאושרות על-ידי ® ENERGY STARובעלות דירוג  EPEAT® Goldזמינות

13

דל בהלוגן

14

הצעה זו לשירות ואחריות מוגבלת לשלוש שנים ) (3-3-0כוללת שלוש שנות אחריות על חלקים וביצוע עבודות .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/לאזור.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
תמיכת חומרה של  HPבאתר
הלקוח ביום העבודה הבא למשך
 3שנים למחשבים ניידים

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה
אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
מק"טU4414E :
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 HPממליצה על .Windows 10 Pro

הערות שוליים להעברת הודעות:

] [1המשקל משתנה בהתאם לתצורה.
 4K 2ו touch-הן תצורות אופציונליות.
 3אחסון במהירות גבוהה  HP Z Turbo Driveוכרטיס גרפי  AMD Radeon™ Proנמכרים כאפשרויות ניתנות להגדרה.
 4מסך הפרטיות המשולב של  HP Sure Viewהוא מאפיין אופציונלי שיש להגדירו בעת הרכישה.
 HP Sure Click 5זמין בפלטפורמות  HPנבחרות ותומך ב Microsoft® Internet Explorer-וב .Chromium™-עבור לכתובת  http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENWלקבלת מידע על כל הפלטפורמות
התואמות כאשר הן הופכות לזמינות.
 6לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של  .Windowsלניצול מלא של הפונקציונליות של  Windowsייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות  -משודרגים ו/או שנרכשו בנפרדWindows 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
 7כרטיס גרפי  AMD Radeon™ Proנמכר כאפשרות ניתנת להגדרה.
 Multi-Core 8מתוכנן 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  ,Intelהמיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 9רזולוציה של  4kותצוגה עם ציפוי נגד בוהק הם אופציונליים או נמכרים בנפרד.
 Skype 10דורש גישה לאינטרנט ,ואינו זמין בסין.
 11בדיקת  MIL-STD-810Gנמצאת במצב המתנה .הבדיקה לא נועדה להוכיח תאימות לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני ) (DoDאו לשימוש צבאי .תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה .בכל סוג של נזק מקרי
נדרשת חבילת טיפול אופציונלית מסוג .HP Accidental Damage Protection Care Pack
 12עבור כוננים קשיחים ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייטים .טרהבייט =  1טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 13אופציונלי ,נמכר בנפרד עם דגם ללא יכולות מגע
 14תחנת עגינה  HP ZBookעם ™ Thunderboltנמכרת בנפרד.
 15משך 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.

הערות שוליים למפרטים טכניים:

 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של  .Windowsייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה ,מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד ,או עדכון ל ,BIOS-כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה.
 Windows 10מתעדכן 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
 Multicore 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 האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  ,Intelהמיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 3בהתאם 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 7
בכתובת .http://www.support.hp.com
 4עבור כונני אחסון 1 = GB ,מיליארד בתים 1 = TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) GB 30עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 - GbE 5המונח " "10/100/1000או  "Gigabit" Ethernetמציין תאימות לתקן  IEEE 802.3abעבור  ,Gigabit Ethernetואינו מורה על מהירות הפעלה של  1 Gbלשניה בפועל .לשידור במהירות גבוהה ,דרושים חיבור לשרת  Gigabit Ethernetותשתית
רשת.
 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
 7שימוש ברשת  WWANמחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום ,לסביבה ,לתנאי הרשת ולגורמים נוספים .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל
המוצרים ובכל המדינות/אזורים.
] [8דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 9תומך בעד  3צגים עצמאיים דרך לוח  LCDפנימי ,יציאת ™ DisplayPortשל מערכת ,יציאת  VGAשל מערכת או שימוש בתחנת העגינה ™ HP UltraSlim DisplayPortוביציאות ) VGAנמכר בנפרד(.
] [10דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 11אימות הפנים של  Windows Helloמשתמש במצלמה שהוגדרה במיוחד להדמיית אינפרה-אדום ) (IRמקרוב כדי לאמת ולפתוח התקני  ,Windowsכמו גם לשחרר את  Microsoft Passportשלך.
 12משך חיי הסוללה משתנה בהתאם לדגם המוצר ,התצורה ,היישומים הטעונים ,המאפיינים ,השימוש ,פונקציונליות האלחוט והגדרות הניהול של צריכת החשמל .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .לקבלת פרטים
נוספים אודות הערכת ביצועים של סוללות על-פי  MobileMark14בקר בכתובת ./https://bapco.com/products/mobilemark-2014
 13בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .חפש אחר מילת המפתח  generatorלמציאת אביזרים מחוללי חשמל סולארי בחנות
לאפשרויות צד שלישי של  HPבכתובת .www.hp.com/go/options
 14ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 15בהתאם לשיטות המתוארות במהדורה המיוחדת מספר  800-88שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה .נתמכת בפלטפורמות  Eliteו Z-עם גרסת  BIOSבמהדורה  F.03ואילך.
 16מנהל התקן  HP ePrint + JetAdvantageדורש חיבור אינטרנט עבור המדפסת של  JetAdvantageהמותאמת לשימוש באינטרנט והרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי HP
 ePrintאחרים ,ראה  .(http://www.hp.com/go/eprintcenterייתכנו עלויות נוספות בגין תוכניות נתונים או שימוש בנתונים שנרכשו בנפרד .זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות.
 17תוכנת  HP Support Assistantדורשת  Windowsוגישה לאינטרנט.
 18תוכנת  - HP Remote Graphicsפתרון שולחן העבודה המרוחק עבור משתמשי תחנת עבודה רציניים והיישומים התובעניים ביותר שלהם .ניתן להורדה בכתובת.http://www.hp.com/go/RGS :
 Skype 19אינו זמין בסין.
] HP Mobile Connect Pro [20זמין רק בהתקנים מוגדרים מראש עם  .WWANלקבלת פרטים על הזמינות הגיאוגרפית ,עבור לאתר .http://www.hp.com/go/mobileconnect
 Miracast 21היא 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 BIOSphere 22מחייב מעבדי ® Intelמדור שביעי HP Sure Start .מדור  - 3זמין במוצרי  HP Eliteותחנת העבודה  HP Zהמצוידים במעבדי ® Intelמדור .7
 24חבילת  HP Client Securityמדור שלישי מחייבת שימוש ב Windows-ובמעבדי ® Intelמדור שביעי.
 25דרושים הצטרפות ל Microsoft Defender-וחיבור לאינטרנט לקבלת עדכונים.
 26אפליקציית  HP WorkWiseלטלפונים חכמים זמינה כהורדה ללא תשלום בחנות האפליקציות וב .Google Play-החל מספטמבר  HP WorkWise ,2017לא תומך עוד בהתקני  iOSאו ®.iPhone
 27גרפיקה של  HDחלה על מעבד מדור שביעי ו UHD-חל על מעבד מדור שמיני.
 28תמיכה במחוות ברירת מחדל של לוח מגע Microsoft Precision

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