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עיצוב מודרני ,מאפיינים רבי עוצמה.

המחשב הנייד  HP EliteBook 735שתוכנן עבור
איש המקצוע הנייד המודרני ,מספק אבטחה ויכולת
ניהול ברמה ארגונית לצד מאפייני שיתוף פעולה
רבי עוצמה ששומרים עליך מחובר.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

עיצוב מדויק

עיצוב דק במיוחד וחוויית צפייה עוצמתית בצג הבהיר במיוחד בעל המסגרת הצרה הופכים את העבודה
לנוחה כמעט בכל תנאי תאורה .עבור מהשטח למשרד במהירות עם תחנת העגינה HP Thunderbolt G2
האופציונלית .2

מבוסס על אבטחה

הגן על המחשב מפני איומי התוכנות הזדוניות ההולכים ומתרבים ,בעזרת פתרונות אבטחה בעלי יכולת
תיקון עצמי ,הנאכפים על-ידי חומרה וניתנים לניהול מבית  .HPהחל מה BIOS-וכלה בדפדפןHP Sure ,
 3Start Gen4ו 4HP Sure Click-הופכים את המחשב שלך למאובטח.

שיתוף פעולה ברור כשמש

צליל שיחות חד וברור עם מאפייני שיתוף פעולה מתקדמים כגון ביטול רעשים של  .HPרמקולים חזקים
המכוונים כלפי מעלה מפיקים צליל עשיר .המיקרופון השלישי הקדמי ומקשי שיתוף פעולה הופכים את
שיחות המחשב לפרודוקטיביות.

קבל עוצמה שתספיק לך ליום שלם עם  1Windows 10 Proומאפייני אבטחה ,שיתוף פעולה וקישוריות
רבי העוצמה מ.HP-
בצע את עבודתך עם מעבד  AMD Ryzen™ PROעוצמתי בצורה יעילה ,מאובטח במיוחד ואמין 5עם
כרטיס גרפי מסוג ™.Radeon
עזור להגן על המחשב שלך מפני אתרי אינטרנט ,קבצים מצורפים ,תוכנות זדוניות ,תוכנות כופר ווירוסים
עם אבטחה הנאכפת על-ידי חומרה של .4HP Sure Click

לעולם לא תצטרך לתהות אם מישהו צופה בך הודות לשלוות הנפש הנוספת שמספקת לך מצלמת
הפרטיות האופציונלית של  ,6HPעם צמצם פיזי להגנה מפני מעקב זדוני.
הגן על המחשב שברשותך בעזרת הגנה בעלת יכולת תיקון עצמי שנאכפת על-ידי חומרה של HP Sure
 Startמדור רביעי ,5שמשחזרת באופן אוטומטי את ה.BIOS-
 HP Sure Runמרחיב את ההגנה בעלת יכולת התיקון העצמי 7למערכת ההפעלה כדי להמשיך ולהפעיל
את היישומים והתהליכים הקריטיים שלך גם אם תוכנה זדונית מנסה לכבות אותם.
חזק את האבטחה על-ידי שימוש בגורמי אימות מרובים ,כולל זיהוי טביעות אצבע ופנים אופציונלי.8
ה"משרד" שלך יכול להיות בכל מקום שבו תזדקק לו ,ומאפשר לך להישאר מחובר כמעט בכל מקום עם
תמיכה עבור טכנולוגיית פס רחב אלחוטית 9מקטגוריית .104G LTE
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מחשב נייד  HP EliteBook 735 G5טבלת מפרטים

מערכות הפעלה זמינות
משפחת מעבדים
מעבדים זמינים

5

3,4,5

זיכרון מרבי
חריצי זיכרון

Windows 10 Pro 64 – HP recommends Windows 10 Pro. 1
Windows 10 Home 64 1
Windows 10 Home Single Language 64 1
FreeDOS 2.0
מעבד  AMD Ryzen™ PRO APUדור שמיני
 AMD Ryzen™ 7 PRO 2700U APUעם כרטיס גרפי ) Radeon™ Vegaתדר בסיס של  ,2.2 GHzתדר פרץ של עד  ,3.8 GHzמטמון  6מגהבייט 4 ,ליבות(; AMD Ryzen™ 5 2500U PRO APU
עם כרטיס גרפי ) Radeon™ Vegaתדר בסיס של  ,2 GHzתדר פרץ של עד  ,3.6 GHzמטמון  6מגהבייט 4 ,ליבות(;  AMD Ryzen™ 3 2300U PRO APUעם כרטיס גרפי ) Radeon™ Vegaתדר
בסיס של  ,2 GHzתדר פרץ של עד  ,3.4 GHzמטמון  6מגהבייט 4 ,ליבות(
6
זיכרון  DDR4-2400 SDRAMשל  32ג'יגהבייט
קצבי העברה של עד  2,400מיליון העברות לשנייה .שני החריצים נגישים/ניתנים לשדרוג על-ידי הלקוח .תומך בזיכרון דו-ערוצי.

שני רכיבי SODIMM

אחסון פנימי

 GB 256עד  GB 512כונן PCIe® NVMe™ M.2 SSD 7
 GB 128עד GB SATA SSD 7 256

תצוגה

מסך מגע  FHD IPS eDPבגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון עם תאורת  LEDאחורית ,בחיבור ישיר עם /cd 220 ,Corning® Gorilla® Glass 3מ"ר ;(1,920 x 1,080) 67 sRGB ,מסך פרטיות
משולב של  HP Sure Viewבאיכות  FHD IPS eDP + PSRעם תאורת  LEDאחורית בגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון וציפוי נגד בוהק ,מ"ר ;(1,920 x 1,080) 100 sRGB ,300 cd/צג FHD
 IPS eDPעם תאורת  LEDאחורית בגודל  33.8ס"מ )" (13.3באלכסון וציפוי נגד בוהק /400cd ,PSR +מ"ר ;(1,920 x 1,080) 100 sRGB ,צג  FHD IPS eDPעם תאורת  LEDאחורית בגודל
 33.8ס"מ )" (13.3באלכסון וציפוי נגד בוהק/220 cd ,מ"ר1,920 x 1,080) 12,14,15,38) 67 sRGB ,

כרטיס גרפי זמין

שמע

טכנולוגיות אלחוט
חריצי הרחבה

משולב :כרטיס גרפי AMD Radeon™ Vega
 ,Bang & Olufsenשני רמקולי סטריאו ,מיקרופון בעל ריבוי מערכים משולבים
® Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב ללא ™ (2x2) Realtek 802.11ac ;vProעם ® Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב ,ללא
™ ;vProפס רחב נייד HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G; Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced 8,9,10
)תואם להתקנים בעלי אישור (.Miracast
 SIMחיצוני אחד; קורא כרטיסים חכמים

14

יציאות ומחברים

חיבור מתח  ;ACמחבר עגינה; יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת  ;RJ-45יציאת ™) USB Type-Cטעינה(;  2יציאות  HDMI 3.1מדור  1 ;1יציאת USB 2.0
)כבלים אינם כלולים(.

התקני קלט

מקלדת לשיתוף פעולה  ,HP Premiumתאורה אחורית אופציונלית
משטח לחיצה עם תמיכה במחוות  ,Multi-touchהקשות מופעלות כברירת המחדל
14
חיישן תאורת רקע

תקשורת
מצלמה

Realtek 10/100/1000 GbE 11
מצלמת  ;HDמצלמת אינטרנט

12,13,14

HD IR

תוכנות זמינות

תמיכת  Miracastמקורית; הגנת ;HP JumpStart; HP Support Assistant ;HP Recovery Manager ;HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support ;HP LAN; HP Velocity
תוכנה לביטול רעשים של  ;HP; HP PhoneWiseקנה את Oﬀice 10,16,17,18

ניהול אבטחה

מודול  Absolute Persistence; HP BIOSphere Gen4; HP DriveLockו DriveLock-אוטומטי; חיישן טביעות אצבע של Microsoft ;HP Secure Erase ;HP Password Manager ;HP
 ;Security Defenderאימות בעת הפעלה; אימות טרום אתחול; שבב אבטחה משובץ מסוג  TPM 2.0מסופק עם ) Windows 10אישור Common Criteria EAL4+); HP Sure Click; HP
 ;SureStart Gen4; HP Wireless Wakeup; HP Client Security Gen4תצורות HP Sure Recover; HP Sure Run 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 ;RAID

מאפייני ניהול

חבילות  ;BCU); HP Client Catalog) SSM); HP BIOS Cong Utility) HP System Software Manager ;HP Driver Packערכת  HP Manageability Integrationמדור Ivanti ;2
 ;Management Suiteמקלדת לשיתוף פעולה של HP 19,20,21

חשמל

מתאם מתח  ACחיצוני של  45ואט  ;HP Smartמתאם לטעינה של  45ואט עם ™ Smart USB Type-Cשל ; HPמתאם מתח  ACחיצוני של  65ואט  ;HP Smartמתאם לטעינה של  65ואט עם
™ Smart USB Type-Cשל HP 34

סוג סוללה

חיי הסוללה
ממדים

משקל
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

מפרטים סביבתיים
אחריות

סוללת ליתיום-יון  HP Long Lifeבעלת  3תאים33 50 Wh ,
עד  11שעות ו 45-דקות 32

 1.77 x 22.93 x 31.04ס"מ
משקל התחלתי של  1.33ק"ג )ללא אפשרויות מגע(; משקל התחלתי של  1.51ק"ג )עם אפשרויות מגע(
)המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
מאושר על-ידי ® ENERGY STARובעל דירוג 36 EPEAT® Silver
דל בהלוגן 37

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(

כונן HP External USB DVDRW Drive

חבר כונן  RW/DVDחיצוני בחיבור  USBשל HPלכל יציאת  USBזמינה במחשב 1לקבלת גישה מיידית
לכתיבה/קריאה למדיה האופטית .חבר כונן  RW/DVDחיצוני בחיבור  USBשל HPלכל יציאת  USBזמינה
במחשב 1לקבלת גישה מיידית לכתיבה/קריאה למדיה האופטית.
מק"טF2B56AA :

מתאם HP 65W Smart AC Adapter

הזן את המחשב הנייד שברשותך במנות מבוקרות של חשמל .מתאם ה AC-החכם החדש של  ,HPשל ,65W
מווסת את החשמל ומסיט נפילות מתח ,מתוכנן לצמצם את מתיחת הכבל ,וכולל פלאג מיוחד לתמיכה בדגמים
קיימים וקודמים של  – HPמושלם להחלפת מתאם המתח של המחשב הנייד שלך או כגיבוי נדרש .מתאמי מתח
 Smart AC Power Adapterשל  HPמספקים מתח למחשב הנייד שלך ובמקביל טוענים את הסוללה
הפנימית .הודות למתאמים אלה יש לך יכולת לספק מתח למחשב הנייד כאשר אתה רחוק מהמשרד או בדרכים.
מק"טH6Y89AA :

מנעול כבל  HP Keyedבאורך  10מ"מ

עזור לשמור על המחשב הנייד שלך בטוח במשרד ובאזורים המאופיינים בתנועת עוברים ושבים אינטנסיבית,
על-ידי קשירה למשטח קבוע באמצעות נעילת הכבל  HP Master Keyedבאורך  10מ"מ ,המיועדת במיוחד
עבור מחשבים ניידים בעלי פרופיל דק במיוחד .עזור לשמור על המחשב הנייד שלך בטוח במשרד ובאזורים
המאופיינים בתנועת עוברים ושבים אינטנסיבית ,על-ידי קשירה למשטח קבוע באמצעות נעילת הכבל HP
 Master Keyedבאורך  10מ"מ ,המיועדת במיוחד עבור מחשבים ניידים בעלי פרופיל דק במיוחד.
מק"טT1A62AA :

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 :

תמיכת חומרה של  HPבאתר הלקוח ביום
העבודה הבא למשך  3שנים למחשבים
ניידים

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

גיליון נתונים | מחשב נייד HP EliteBook 735 G5

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

מחשב נייד HP EliteBook 735 G5
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
 Thunderbolt 2אינו נתמך בסדרה  700אשר תומכת רק ב.USB-C-
 HP Sure Start Gen5 3זמין במוצרי  HP EliteBookהכוללים מעבדי  AMDמדור שמיני.
 HP Sure Click 4זמין בפלטפורמות  HPנבחרות ותומך ב ,Microsoft® Internet Explorer-ב Google Chrome-וב .Chromium™-קבצים מצורפים נתמכים כוללים קובצי  (PowerPoint ,Excel ,Word) Microsoft Oﬀiceוקובצי  PDFבמצב לקריאה בלבד .עבור לכתובת
 http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENWלקבלת מידע על כל הפלטפורמות התואמות כאשר הן הופכות לזמינות.
] Multi-Core [5מיועד 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 AMD
אינו מדד של מהירות השעון.
 6מצלמת הפרטיות של  HPזמינה רק במסכים ללא יכולת מגע המצוידים במצלמת  HDאו  IRוהיא מוכרחה להיות מותקנת על-ידי היצרן.
 HP Sure Run 7זמין במוצרי  HP Eliteהמצוידים במעבדי ® Intelאו ® AMDמדור שמיני.
 8נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 HP Client Security Manager 9דורש  Windowsומעבדי  AMDמדור שמיני ואילך.
 10מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרחבות נוספות WWAN .מחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד .בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין במדינה/אזור שלך .רשת  LTEמדור רביעי אינה זמינה בכל המוצרים ובכל המדינות/אזורים.

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 [3מיועד 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 אפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של
 AMDאינו מדד של מהירות השעון.
 4מהירות המעבד מציינת מצב ביצועים מרביים; המעבדים יפעלו במהירות נמוכה יותר במצב של מיטוב סוללה.
 5הערה :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
 6מאחר 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.
 7עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייט .טרהבייט = טריליון בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [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
 9מודול  WWANהוא אופציונלי והשימוש בו מחייב 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.
 Miracast 10היא 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 :
 11המונח " "10/100/1000או  "Gigabit" Ethernetמציין תאימות לתקן  IEEE standard 802.3abעבור  ,Gigabit Ethernetואינו מורה על מהירות הפעלה של  1ג'יגה-ביט לשנייה בפועל .לשידור במהירות גבוהה ,דרושים חיבור לשרת  Gigabit Ethernetותשתית רשת.
] [12דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
] [13נדרשת גישה לאינטרנט.
 14נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 15הרזולוציות תלויות ביכולת הצג ,ובהגדרות עומק של רזולוציה וצבע.
 16כונן  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.
 17תוכנת  HP Support Assistantדורשת  Windowsוגישה לאינטרנט.
 HP PhoneWise Client 18זמין רק בפלטפורמות נבחרות .עבור פלטפורמות נתמכות ודרישות מערכת  HP PhoneWiseראה .www.hp.com/go/HPPhoneWise
 19חבילות  HP Driverאינן מותקנות מראש ,אך זמינות להורדה באתר .http://www.hp.com/go/clientmanagement
 20ניתן להוריד את ערכת  HP Manageability Integrationדרך הכתובת http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 21נדרש מנוי ל.Ivanti Management Suite-
 22מאפייני  HP BIOSphereמדור רביעי עשויים להשתנות בהתאם לתצורות ולפלטפורמת המחשב .דורש מעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 23מחיקה מאובטחת בהתאם לשיטות המתוארות במהדורה המיוחדת מספר  800-88שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה .נתמכת בפלטפורמות  Eliteעם גרסת  BIOSבמהדורה  F.03ואילך.
 24סוכן  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
 25חבילת  HP Client Securityמדור רביעי מחייבת שימוש ב Windows-ובמעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 HP Password Manager 26מחייב דפדפן  Internet Explorerאו  Chromeאו  .FireFoxייתכן כי לא תהיה תמיכה באפליקציות ואתרי אינטרנט מסוימים .ייתכן שהמשתמש יצטרך להפעיל את ההרחבה  /התוספת בדפדפן האינטרנט.
 27חיישן טביעות אצבע של  HPנמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 28לקבלת עדכונים ,יש צורך בהצטרפות ל Windows Defender-ובחיבור לאינטרנט.
 29תצורת  RAIDאופציונלית ואינה דורשת כונן קשיח שני.
 HP Sure Click 30זמין ברוב המחשבים האישיים של  HPותומך ב Microsoft® Internet Explorer-וב .Chromium™-קבצים מצורפים נתמכים כוללים קובצי  (PowerPoint ,Excel ,Word) Microsoft Oﬀiceוקובצי  PDFבמצב קריאה בלבד ,כאשר  Microsoft Oﬀiceאו Adobe
 Acrobatמותקנים במחשב.
 HP Sure Start Gen4 31זמין במוצרי  HP Eliteהכוללים מעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 32משך 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.
 33תומך בטעינה מהירה של  HPעם מתאם  ACשל  65ואט.
 34הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
 35חבילות  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.
 36בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  http://www.epeat.netלקבלת מצב הרשמה לפי מדינה/אזור .חפש אחר מילת המפתח  generatorלמציאת אביזרים מחוללי חשמל סולארי בחנות לאפשרויות צד שלישי של
 HPבכתובת .www.hp.com/go/options
 37ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 38מסך הפרטיות המשולב של  HP Sure Viewהוא מאפיין אופציונלי שיש להגדירו בעת הרכישה.
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 .Copyright © 2018 HP Development Company, L.Pהמידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרי  HPכלולה בהצהרות האחריות המוגבלת המפורשת ,הנלוות למוצרים מסוג זה.
אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.
 AMDהוא סימן מסחרי רשום של  Intel vPro .Advanced Micro Devices, Incהוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של  Intel Corporationאו של חברות הבת שלה בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים USB Type-C™ .ו-
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