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כמו שוועידה צריכה להיות.
פשט את שיחות הוועידה עם התקנה ללא
לחצים ,Intel® Unite™ ,ושמע חד במערכת
רבגונית זו שמחברת בין אנשים בלחיצת
כפתור .
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שיתוף פעולה בנגיעה אחת
● שכח את התסכולים ,את הזמן המבוזבז ואת הכבלים המסורבלים בהתקנות מסורתיות בחדרי ישיבות HP Elite Slice .לחדרי ישיבות הופך את שיתוף
הפעולה למהיר ופשוט באמצעות שליטה בנגיעה אחת ושיתוף אלחוטי עם פתרון ™.Intel® Unite
שמע ווידאו חדים וברורים
●
בודד קולות עם ביטול רעשים מתקדם לצורך תקשורת ברורה והצג את הצוות שלך באור הטוב ביותר עם מצלמות אופציונליות 3שמתאימות באופן
אוטומטי לתאורת הסביבה.

ביצועים עסקיים מאובטחים במיוחד
●  HP Elite Sliceעבור חדרי ישיבות הוא קישוט מסוגנן המוצג לראווה בחדרי הפגישות ,מציע את  ,1Windows 10 IoTאת מעבדי ™ 4Intel® Coreעם
™ ,5vProואבטחה ויכולת ניהול ברמת  .HP Eliteהשלם את הפתרון עם צג  HPממגנט.3
כולל
●
™ Intel® Uniteב HP Elite Slice-עבור חדרי ישיבות מאפשר למשתתפים לשתף תוכן באופן אלחוטי ולבצע עריכות בזמן אמת ביעילות.
●
טבעת האור הבהירה בשלושה צבעים מאפשרת לכל הנוכחים בחדר לדעת את מצב השיחה.
● התוכנה של  HPלביטול רעשים משפרת את שיתוף הפעולה על-ידי החלת טכנולוגיית סינון הרעשים המובילה בתעשייה על כל השמע הנכנס והיוצא,
לניהול שיחות ופגישות מקוונות ביעילות.
● ודא שאנשים המצטרפים לוועידה שלך יכולים להישמע ולשמוע אותך .תקשר בבהירות בשיחה שלך עם  90 dBשל שמע שממלא את החדר ועם קליטת
מיקרופון בטווח של שדה רחוק המאפשרים לכל המשתתפים בוועידה לקחת חלק בשיחה.
●
פקדים קיבוליים בנגיעה אחת מפעילים באופן מיידי שיחות ועידה ,חוסכים לך זמן ומגדילים את הפרודוקטיביות.
●
כיסוי היציאה שעל-גבי  HP Elite Sliceעבור חדרי ישיבות ומנעול כבל  HP Keyedהאופציונלי באורך  10מ"מ מסייעים לאבטח את המערכת בחדר
הישיבות3.
●
 HP Sure Startעם  Dynamic Protectionבודק את ה BIOS-שלך מדי  15דקות כדי להבטיח פרודוקטיביות ללא הפרעות ,על-ידי איתור ושחזור
אוטומטיים של פגיעות ב.BIOS-
●
בטל את הכבל שבין מערכת חדרי סקייפ של  HP Elite Sliceלבין המסך שלך עם .HP Wireless Display Module
●
שפר באופן משמעותי את תקשורת הקול והווידאו ואת קצבי העברת הנתונים דרך רשתות המהוות אתגר עם  HP Velocityהמובנה בתוך HP Elite
 Sliceעבור חדרי ישיבות.
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טבלת מפרטים

גורם צורה

מארז קטן במיוחד

מערכת הפעלה זמינה
מעבדים זמינים

2

ערכת שבבים
זיכרון מרבי

חריצי זיכרון

אחסון פנימי
כרטיס גרפי זמין

שמע

תקשורת

חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
התקן קלט
תוכנות זמינות
ניהול אבטחה

מאפייני ניהול

חשמל

ממדים

משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

Windows 10 IoT Enterprise 6413
מעבד  Intel® Core™ i5-7500Tעם כרטיס גרפי ) Intel® HD 630תדר בסיס של  ,2.7 GHzעד  3.3 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  4 ,6 MBליבות(
Intel® Q170
עד זיכרון  DDR4-2400 SDRAMשל  8ג'יגהבייט
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  2,400מיליון העברות לשנייה.

 2רכיבי DIMM

 128 GBעד  256 GBכונן PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD3
 128 GBעד 256 GB SATA SSD

משולב :כרטיס גרפי Intel® HD Graphics 6304

רכיב  4 ,Conexant CX20926 codecרמקולים פנימיים של  2ואט ,חיבור שמע אוניברסלי רב-תכליתי ,מודול השמע של .HP 2.0
 Intel® I219LM GbE LOM :LANמשולב
) WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2ו Bluetooth® 4.2 -משולבvPro™;7 ,

1 M.2 2280 ;1 M.2 2230

6

צד :יציאה/כניסת שמע; יציאת  USB 3.1מדור ראשון
אחורי :יציאת ™ ;DisplayPortיציאת  ;HDMIמחבר מתח; יציאת  ;RJ-45יציאת  USB 3.1מסוג ™ DP) Type-Cשל מצב חלופי(;  2יציאות  USB 3.1מדור ראשון

מקלדת  USBעסקית דקה של  ;HPמקלדת  (CCID) USB Business Slimעם כרטיס חכם של HP;5,11
עכבר  USBלייזר ברזולוציה של  1,000 dpiשל  ;HPעכבר  USBשל  ;HPעכבר  USBאופטי של HP

5,14

מודול  ;Absolute Persistenceהודעות של  ;HP Support Assistant; HP Velocity ;HP; HP Recovery Managerמעבד ™ Intel® Uniteעם יישום Skype for Business; HP Wireless Plug-in
 ;Wakeupממטב חיבור HP10,12
) Active Healthהתקן להקלטת נתוני טיסה ' -קופסה שחורה'(; ) Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0אישור  ;Sure Start 2.0 ;(Common Criteria EAL4+מנעול כבל עם מפתח HP Dual Head

16,17

טכנולוגיית Intel® vPro™ Technology
מתאם מתח חיצוני של  65ואט ,עד  85%יעילות; מתאם מתח חיצוני של  90ואט ,עד  85%יעילות

15,18

 11.2 x 16.5 x 16.5ס"מ
 1.52ק"ג )נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(.
דל בהלוגן

9

תצורות מאושרות על-ידי ® ENERGY STARובעלות דירוג  EPEAT® Goldזמינות

8

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך  3שנים ) (3-3-3וכוללת  3שנות אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/לאזור .בכפוף למגבלות
ולחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
מקלדת עסקית דקה של HP
לעסקים בחיבור אלחוטי

המקלדת האלחוטית הדקה של  HPלעסקים מאפשרת לך ליהנות מהזנה קלה של נתונים וקישוריות אלחוטית ,והיא מעוצבת בהתאם
לקטגוריית  2015של מחשבי  HPלעסקים.

מק"טN3R88AA :

לוח HP VESA

הרכב את  ,HP Elite Sliceהכיסוי והמודולים במיקום קבוע על שולחן עבודה או לשולחן עם לוח  , HP VESAשמאפשר להרכיב אותם בערימה,
ולקבע אותם בתבנית  VESAשל .100 x 100

תמיכת חומרה של  HPבאתר
הלקוח ביום העבודה הבא למשך
 5שנים למחשבים שולחניים

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

מק"טX8U74AA :

מק"טU7899E :

גיליון נתונים
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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
 2דרוש שירות אינטרנט.
 3נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 Multi-Core 4מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים .לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו .הביצועים ותדר השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולהגדרת התצורה של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  Intelאינו מעיד על
ביצועים גבוהים יותר.
 5לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיות  Intel® Active Managementו ,Intel Virtualization-דרושה תוכנת צד שלישי נוספת .זמינותם של יישומי "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית  Intel vProתלויה בספקי תוכנה של צד שלישי.
 6תצורת מודול  HP Wireless Displayחייבת להיות מוגדרת על ידי היצרן ,ומחייבת חיבור  HDMIלתצוגה ויציאת  USBלאספקת חשמל.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1בהתאם 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
] 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.
 3עבור כונני אחסון 1 = 1 GB ,מיליארד בתים 1 = 1 TB .טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 30 GBעבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [4דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 5מקלדות ועכברים זמינים כמאפיינים אופציונליים או כהרחבה נוספת.
 M.2 2230 6אחד עבור  M.2 2280 .WLANאחד עבור .NVMe SSD
 7כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה ,והשימוש בהם מחייב שירות אינטרנט ונקודת גישה אלחוטית הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 8בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מצב הרישום לפי מדינה/אזור .למאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי אנרגיה סולרית ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/options
 9ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 10סוכן  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
 11מקלדת  USBעסקית דקה של  :HPסין בלבד.
 :HP Support Assistant 12דרושים  Windowsוגישה לאינטרנט.
 13לא 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 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
 14עכבר  USBשל  ;HPסין בלבד.
 15לא כל סוגי אספקת המתח זמינים בכל אזור.
 Sure Start 2.0 16עם זיכרון הבזק  SPIפרטי.
 17מנעול כבל עם מפתח  :HP Dual Headאופציונלי ויש לקבוע את תצורתו בעת הרכישה.
 18מתאם מתח חיצוני  90ואט נדרש בעת הזמנה של .Wireless Display

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