גיליון נתונים

HP Chromebox G2
מחשוב חכם ופשוט.

הגבר את הפרודוקטיביות במשרד ובבית
הספר עם  HP Chromeboxקל לניהול
במחיר משתלם .קבל גישה מהירה לנתונים
ושיתוף פעולה ללא מאמץ עם הצוות שלך
באמצעות  G Suiteלעסקים ואפליקציות של
™.[1]Android

עיצוב דק ומעוגל
● פנה מקום בסביבת העבודה בעזרת העיצוב המרשים הקטן ,המעוגל והניתן לתלייה של  .HP Chromeboxהוא מתאים כמעט בכל מקום ,גם מאחורי צג
3
2
תואם . ,
ביצועים רבי-עוצמה
●
התמודד עם פרוייקטים בעבודה ובבית הספר באמצעות ריבוי משימות עם מעבדי ® Intelרבי עוצמה מדור שביעי ושמיני ,4עד  16ג'יגהבייט זיכרון
ואפליקציות ™.1Android

התקנה קלה
●

תכונות ניהול מרחוק מקלות על ההגדרה של  HP Chromeboxכשולחן עבודה וירטואלי ,קיוסק או לשימוש עם שילוט בבתי ספר ובעסקים.

קישוריות וטעינה אוניברסליות עם יציאת ™5 USB-C
●
טען את מחשב  HP Chromebookואת האביזרים שלך באמצעות יציאת ™ USB-Cהאופציונלית ,התחבר לתחנת עגינה אופציונלית מדגם HP
 5USB-C™ Dockכדי ליהנות מקישוריות ליציאות ולהתקנים ,או הוסף עד  2צגי  4Kאופציונליים 2עם תמיכה ב USB-C™-כדי ליהנות מפרודוקטיביות
עם מסך גדול.

כולל
●
●
●
●
●
●
●

™ Chrome OSמספקת חוויה בתחזוקה נמוכה עם אבטחה ויכולת ניהול.
פרודוקטיביות משרדית המיועדת לעסקים ובנויה לצוותים1.
שילוט דיגיטלי וקיוסקים בשירות עצמי בקלי קלות עם  HP Chromeboxבמחיר משתלם.
עזור להאיץ אפליקציות עסקיות תובעניות באמצעות מעבד ™ Intel® Coreהאופציונלי בעל ארבע ליבות ,עד  16ג'יגהבייט זיכרון ,ועד  64ג'יגהבייט
אחסון פנימי4,5,6.
זרוע ההרכבה עם שחרור מהיר של  HPמאפשרת לך הרכבה והסרה של  HP Chromeboxמאחורי צגים נבחרים של  HPאו מרוב המשטחים השטוחים
בקלות רבה5,2.
הישאר פרודוקטיבי הודות לאתחול ,גלישה וכלים מקוונים מהירים.
ארגן מחדש בקלות צוותים וקבוצות משתמשים ללא צורך בהעברת מכשירים עם .HP Chromebox
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HP Chromebox G2
טבלת מפרטים

גורם צורה

Mini

מערכת הפעלה זמינה
מעבדים זמינים

1

זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי

™Chrome OS
מעבד  Intel® Core™ i5-7300Uעם כרטיס גרפי ) Intel® HD 620תדר בסיס של  ,2.6 GHzעד  3.5 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד ™Intel® Core
 i7-8650Uעם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 620תדר בסיס של  ,1.9 GHzעד  4.2 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  8מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Celeron® 3865Uעם כרטיס גרפי
 ,1.8 GHz) Intel® HD Graphics 610מטמון של  2מגהבייט 2 ,ליבות(
עד זיכרון  DDR4-2400 SDRAMשל  16ג'יגהבייט

2

שני רכיבי SODIMM
 32 GBעד 64 GB M.2 SSD3

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® UHD 610כרטיס גרפי Intel® HD 620
)כרטיס גרפי משולב משתנה בהתאם למעבד(.

תקשורת

 Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM :LANמשולב
) WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 802.11ac (2x2ו Bluetooth® 4.2 -משולב ,ללא vPro™4

שמע

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
ניהול אבטחה

חשמל

ממדים

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

מקודד  ,Realtek ALC5662-CGביפר פנימי ,שקע אוזניות/מיקרופון משולב

קורא כרטיסי מדיה  3ב1-

קדמי :יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת;  2יציאות  ;USB 3.0קורא כרטיסי מדיה  3ב1-
אחורי :יציאת  ;HDMIמחבר מתח; יציאת  ;RJ-45יציאת  ;USB 3.0יציאת  USB Type-C™; 2יציאות USB 2.0

מנעול Kensington

מתאם מתח חיצוני של  65ואט ,עד  85%יעילות; מתאם מתח חיצוני של  90ואט ,עד  85%יעילות

5

 4 x 14.93 x 14.93ס"מ
 0.57ק"ג )המשקל הנמוך ביותר שנרשם .המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
דל בהלוגן

7

קיבל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Silver6
אחריות מוגבלת לשנה אחת )עדכוני  Care Packאופציונליים זמינים ,נמכר בנפרד(.
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HP Chromebox G2
אביזרים ושירותים )לא כלול(
תמיכת חומרה של  HPבאתר
הלקוח ביום העבודה הבא למשך
 3שנים למחשבים ניידים

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

מק"טUQ992E :
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HP Chromebox G2
הערות שוליים להעברת הודעות
 1אפליקציות  Androidנמכרות בנפרד וייתכן שיידרשו מנוי וגישה לאינטרנט.
 2צגים נמכרים בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 3רכיבי חומרה להרכבה נמכרים בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 4מעבדי ™ Intel® Quad Coreהם אופציונליים Multicore .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 האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה
והתוכנה .המספור של  ,Intelהמיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 5נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 6עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  5.1ג'יגהבייט של דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 Multicore 1מיועד 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  ,Intelהמיתוג ו/או מתן השמות
אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 2זיכרון וידאו משותף ) (UMAמשתמש בחלק מזיכרון המערכת הכולל לביצועי וידאו .זיכרון המערכת המוקדש לביצועי וידאו אינו זמין לשימוש אחר של תוכניות אחרות.
 3עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  5.1ג'יגהבייט מנפח ה eMMC-מיועד/מוקצה ל Chrome OS™-ולמחיצות מערכת ההפעלה.
] [4דרושה נקודת גישה אלחוטית ,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 יכולתו של המוצר לקיים תקשורת עם
התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
 5לא כל סוגי אספקת המתח זמינים בכל אזור.
 6בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  http://www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור .חפש את מילת המפתח  generatorבמאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי מחולל סולארי בכתובת
www.hp.com/go/options
 7ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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