גיליון נתונים

מחשב HP 290 G1 Small Form Factor

הפק את המרב מההשקעה שלך.
בצע את עבודתך היומיומית במחיר משתלם
עם המחשב השולחני  .HP 290 SFFקבל את
עוצמת המחשוב הדרושה לך תוך צמצום
מרבי של טביעת הרגל של המחשב ועלות
הבעלות הכוללת  -זוהי השקעה חכמה באמת.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
● Windows 10 Pro

מוכן לפעולה
●

1

● כונן קשיח בנפח 1TB

2

סגנון מתקדם
●

מחשב ה HP 290 SFF-מספק ביצועים חזקים עם המאפיינים הדרושים להשלמת משימות יומיומיות.
חסכוני במקום לעומת התצורה הניצבת המסורתית ,עם מחשב  HP 290 SFFבעל עיצוב מסוגנן שהוא קל להגדרה ולשימוש.

עיבוד רב-עוצמה
●
עזור במיטוב הביצועים עם מעבד ™ Intel® Coreמדור שמיני ,3כרטיס גרפי  Intel UHDאו כרטיס גרפי בדיד אופציונלי ,4זיכרון  DDR4בנפח של עד
16ג'יגהבייט ,4חריצי  PCIeלצמיחה עתידית ותמיכה באחסון  PCIe NVMeאופציונלי.4

הגן על הנתונים
●
כולל
●
●
●
●
●
●

הגן על ההשקעה ועל הנתונים שלך בעזרת  TPMשל קושחה וחריץ למנעול אבטחה.

הגן על עתידו של העסק שלך .המחשבים של  HPמפיקים את המרב מ Windows 10 Pro-כדי להגן עליך מפני איומי האבטחה הקיימים היום וכדי
לשפר ככל הניתן את מאפייני האבטחה והפרודוקטיביות המיועדים לעסק שלך1.
השג חיבורים מהירים וקלים עם  Gigabit LANו WLAN-אופציונליים בפרוטוקול  802.11acוקישוריות מסוג Bluetooth® 4.2.5
תמוך בשני צגים נפרדים עם קישוריות  VGAו ,HDMI-חבר עד  8התקני  USBתואמים והשתמש ביציאה טורית4.
עם  ,HP Support Assistantתוכל לבזבז פחות זמן ולהגיע ישירות לעדכונים הדרושים לך.
עם תמונת התוכנה הנקייה והמקצועית ב,HP 290 SFF-תהפוך להיות פרודוקטיבי כהרף עין!
נצל את שטח העבודה שלך בצורה טובה יותר .עם  HP ePrintתוכל לבצע הדפסה אלחוטית פשוטה ,ללא צורך במנהלי התקן6.
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טבלת מפרטים

גורם צורה

Small Form Factor

מערכת הפעלה זמינה
מעבדים זמינים

2

זיכרון מרבי
חריצי זיכרון

אחסון פנימי
אחסון אופטי

כרטיס גרפי זמין

שמע

תקשורת

חריצי הרחבה
יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים
התקן קלט

תוכנות זמינות
ניהול אבטחה

חשמל

ממדים

משקל

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

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

מעבד  Intel® Core™ i7-8700עם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 630תדר בסיס של  ,3.2 GHzעד  4.6 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boost Technologyמטמון של  12מגהבייט 6 ,ליבות(; מעבד ®Intel
 Core™ i3-8100עם כרטיס גרפי  ,3.6 GHz) Intel® UHD 630מטמון של  6מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Celeron® G4900עם כרטיס גרפי  ,3.1 GHz) Intel® UHD Graphics 610מטמון של 2
מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-8500עם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 630תדר בסיס של  ,3 GHzעד  4.1 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boost Technologyמטמון של  9מגהבייט6 ,
ליבות(; מעבד  Intel® Pentium® Gold G5400עם כרטיס גרפי  ,3.7 GHz) Intel® UHD 610מטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(
5
עד זיכרון  DDR4-2666 SDRAMשל  16ג'יגהבייט
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  2,666מיליון העברות לשנייה.

 2רכיבי DIMM

 500 GBעד  TB 1כונן דיסק קשיח  SATAשל  7200סל"ד
 128 GBעד 256 GB M.2 SSD6

6

צורב  HP DVD-Writerדק של  9.5מ"מ

8

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® UHD 630כרטיס גרפי Intel® UHD 6103,4
מקודד  ,Realtek ALC3601רמקול פנימי ,שקע אוזניות/מיקרופון משולב ,שמע HD
 :LANכרטיס רשת  10/100/1000M GbEמשולב
9
 (1x1) WLAN: Realtek 802.11a/b/g/n/acו Bluetooth® 4.2-משולב

חריץ  ;PCIe x1חריץ  PCIe x16; 2כרטיסי  ;M.2קורא כרטיסי 3- SDב-17,10
)חריץ  M.2עבור  WLANוחריץ  M.2 2230/2280עבור אחסון(

קדמי :יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת;  2יציאות  USB 3.1מדור ראשון
אחורית :יציאת  ;HDMIכניסת שמע; יציאת שמע; כניסת מיקרופון; מחבר מתח; יציאת  ;RJ-45יציאה טורית; יציאת  VGA; 2יציאות  4 ;USB 3.1יציאות USB 2.0
22
אופציונלי :יציאה מקבילית

21

כונן דיסק קשיח של  3.5אינץ'; כונן דיסק קשיח של  3.5אינץ' ) 2.5אינץ'(

מקלדת  USBשל HP17,18
14,15,18
עכבר  USBאופטי של HP

חיפוש  Bingאחר  ;IE11; HP Audio Switchתיעוד של  ;HPמנהל התקן  HP Setup OOBE ;JetAdvantage; HP Jumpstart; HP Recovery Manager + HP ePrintמשולב Win10; HP Support
11,12
 ;Assistantתוכנית שירות ™ ;HP System Event Utility; McAfee LiveSafeקנה את ) Officeנמכר בנפרד(

חריץ למנעול; מודול Trusted Platform Module (TPM) 2.019
 180ואט אספקת מתח פנימי ,עד  87%יעילות PFC ,פעיל

 9.5 x 29.6 x 27ס"מ )ממדי המערכת עשויים להשתנות בשל ההבדלים בתצורה ובייצור(.
 4.2ק"ג )מוגדר עם כונן  HDDוכונן  .ODDהמשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARודירוג EPEAT® Silver

13

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך שנה ) (1-1-1וכוללת שנה 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
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 :

כונן  HP TLC SATA SSDבנפח
256GB

הרחב את יכולות האחסון של המחשב השולחני שלך עם  ,1HP TLC 256 GB SATA SSDהכולל  TLC flashעם אותה רמת אמינות שאתה
מקבל כעת מכונני ה SSD-הנוכחיים.

עכבר גלילה  USBאופטי של HP

עכבר גלילה  USBאופטי של  HPעוקב אחר התנועה במדויק על-גבי מגוון משטחים ללא משטח לעכבר באמצעות הטכנולוגיה החדשה ביותר
של חישה אופטית.

כרטיס גרפי NVIDIA GT 730
2GB DP

קבל גרפיקה מרשימה וביצועי ארבעה צגים ברזולוציה גבוהה הודות לכרטיס הגרפי .NVIDIA® GT 730 2GB DP

תמיכה של  HPבחומרה של
שולחנות העבודה בלבד ,באתר
הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  3שנים

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

מק"טP1N68AA :

מק"טQY777AA :

מק"טZ9H51AA :

מק"טU6578E :
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הערות שוליים להעברת הודעות
 1לא 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 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://windows.microsoft.com
 2עבור כוננים קשיחים ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייטים 1 = TB .טריליון בייטים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  36ג'יגהבייט משטח דיסק המערכת )עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
 Multi-Core 3מתוכנן 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.
 4נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 5נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי .דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות גישה לאינטרנט .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
 6נדרש חיבור אינטרנט למדפסת של  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט ולצורך הרשמה לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי  HP ePrintאחרים ,בקר בכתובת  .(www.hpconnected.comייתכן שיהיה צורך בנקודת גישה אלחוטית.
ייתכנו עלויות נוספות בגין תוכניות נתונים או שימוש בנתונים שנרכשו בנפרד .זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות .למדפסות לייזר מסוימות של  HPנדרשים שדרוגי קושחה.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים
 1לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד.
ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת .http://www.microsoft.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.
] [3דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 4תוכנת  Intel Wi-Diמשולבת זמינה בדגמים נבחרים בלבד ודורשת מקרן ,טלוויזיה או צג מחשב הנרכשים בנפרד ,עם מקלט  Wi-Diמשולב או חיצוני .מקלטי  Wi-Diחיצוניים מתחברים למקרן ,לטלוויזיה או לצג המחשב באמצעות כבל  VGAו HDMI-סטנדרטיים ,שגם הם נרכשים בנפרד.
 5עבור מערכות שהוגדרו עם זיכרון של יותר מ 3-ג'יגהבייט ומערכת הפעלה של  32סיביות ,ייתכן שלא כל הזיכרון יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת .מיעון כתובות בזיכרון גדול מ 4-ג'יגהבייט מחייב מערכת הפעלה של  64סיביות .מודולי זיכרון תומכים בקצבי העברת נתונים של עד  ;2666 MT/sקצב
הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת .עיין במפרטי המעבד עבור קצבי נתוני זיכרון נתמכים.
 6בכוננים קשיחים ובכונני  1 ,Solid State Driveג'יגהבייט = מיליארד בייט .טרהבייט =  1טריליון בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  36ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 7הכרטיס נמכר בנפרד.
 8כוננים אופטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפיינים הנרכשים כהרחבה נוספת .שכפול של חומר המוגן בזכויות יוצרים אסור בהחלט .המהירויות בפועל עשויות להשתנות .תאימות למדיית שכבה כפולה עשויה להשתנות מאוד בנגני  DVDביתיים ובכונני  DVD-ROMשונים.
 9כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט הנרכשים בנפרד .הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת.
 (1) 10מחבר גרפי  (PCI Express x16; (1מחבר אביזר.PCI Express x1
 :McAfee LiveSafe™ 11מנוי לשנה.
 12מנהל התקן  :JetAdvantage + HP ePrintדורש חיבור אינטרנט למדפסת  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט ורישום לחשבון ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,סוגי המסמכים והתמונות הנתמכים ופרטים נוספים לגבי  ,HP ePrintבקר בכתובת
.www.hp.com/go/businessmobileprinting
 13בעל 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
 14עכבר  USBאנטי-בקטריאלי :סין בלבד.
 15עכבר  USBקשיח :הודו בלבד.
 16המוצר שברשותך אינו תומך ב Windows 8-או  .Windows 7בהתאם למדיניות התמיכה של  HP ,Microsoftאינה תומכת במערכת ההפעלה  Windows 8או  Windows 7במוצרים שתצורתם נקבעה עם מעבדי ® Intelמדור שמיני ואילך ,או מספקת מנהלי התקנים של  Windows 8או Windows 7
בכתובת .http://www.support.hp.com
 17מקלדת  USBקווית עסקית דקה אנטי-בקטריאלית :סין בלבד.
 18מקלדות ועכברים זמינים כמאפיינים אופציונליים או כהרחבה נוספת.
 19מנעול כבל אבטחה נתמך )נמכר בנפרד(.
 21יציאת  :HDMIהיציאה תכוסה בעת קביעת תצורה של כרטיס גרפי נפרד בהתקן המסופק; יציאת  :VGAהיציאה תכוסה בעת קביעת תצורה של כרטיס גרפי נפרד בהתקן המסופק.
 22יציאה מקבילית אופציונלית :אופציונלי דרך חריץ .PCIe x1
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