גיליון נתונים

מחשב שולחני HP ProDesk 600 G4 Mini

מהימנות וביצועים המוכנים לעתיד.
 HP ProDesk 600 Desktop Miniהאלגנטי
והקטן במיוחד ,המיועד למרחב העבודה
המודרני ,הוא מחשב רב-עוצמה ומהימן
המספק ביצועים ,אבטחה ,ומאפייני יכולת
ניהול לעסק שלך.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
● Windows 10 Pro

1

● מעבד ™Intel® Core

2

ביצועים מוכנים לעסקים ,באריזה נאה
●
קבל עוצמה שתספיק לך ליום שלם בעזרת פתרון שניתן להגדיר באופן גמיש עם מעבד ™ 2Intel® Coreדור  8ואפשרויות שכוללות זיכרון ®Intel
4
3
™ , Optaneאחסון  SSDוזיכרון  DDR4של עד  32ג'יגהבייט.

4

הרחבה שמגדילה את היקף ההשקעה שלך
●
הארך את חיי המחשב שלך ככל הניתן עם אפשרויות 4המאפשרות לך להתרחב בקצב שלך ,וכוללות חריץ  M.2 SSDכפול עם תמיכה ב ,RAID-כונני
 SATAמסורתיים ויציאת קלט/פלט ניתנת להגדרה.
הצב אותו במקום שבו אתה זקוק לו
●
צמצם את השטח הדרוש כמעט לאפס בעזרת מחשב שמתחבר מאחורי צג  5EliteDisplayאו מתלה 6של  HPוקבע אותו כמעט בכל מקום באמצעות
אביזרי  4.HPצמצם אי-סדר בעזרת ™ ,USB-Cכבלים קצרים ויציאות קלט/פלט אחוריות שמתחברות למגוון צגים4.

אבטחה ויכולת ניהול בלעדיות של HP
● התגונן מפני התקפות  BIOSעם  HP Sure Startדור  4.7עזור למנוע פרצות בהגנה על נתונים והשבתות בעזרת  HP BIOSphereדור  48ונהל בקלות
התקנים באמצעות  Microsoft System Center Configuration Managerעם ערכת 9.HP Manageability Integration Kit
כולל
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

שמור על הפרודוקטיביות בכל מצב באמצעות  Windows 10 Proומאפייני אבטחה ,שיתוף פעולה וקישוריות רבי עוצמה מHP.1-
הגן על המחשב שלך עם הגנת התיקון העצמי שנאכפת על-ידי חומרה של  HP Sure Startדור 4אשר משחזרת באופן אוטומטי את הBIOS.7-
עזור להגן על המחשב שלך מפני אתרי אינטרנט ,קבצים מצורפים ,תוכנות זדוניות ,תוכנות כופר ווירוסים באמצעות אבטחה הנאכפת על-ידי חומרה
של 10.HP Sure Click
ערכת  HP Manageability Integrationמסייעת בהאצת יצירת התמונות וניהול החומרה ,ה BIOS-והאבטחה באמצעות Microsoft System Center
Configuration Manager.9
ודא שהנתונים אינם בהישג יד והגן עליהם מפני גנבות ,התקפות ומשתמשים בלתי מורשים בעזרת חבילת  HP Client Security Managerדור 4.11
שמור על פרודוקטיביות גבוהה ועל זמני השבתה נמוכים בעזרת אוטומציה ברמת הקושחה של  HP BIOSphereמדור רביעי .המחשבים שברשותך
מקבלים שכבת הגנה נוספת הודות לעדכונים אוטומטיים ובדיקות אבטחה8.
רכיבי  ITDMיכולים לעזור במהירות ליצור ,לשפר ולאבטח תמונות מותאמות אישית של  Windowsבאמצעות  HP Image Assistantמדור שלישי.
שפר באופן משמעותי את קצבי ההעברה של תקשורת נתונים ,קול ,ווידאו ברשתות  LANו Wi-Fi-קשות בעזרת .HP Velocity
קבל תמיכה זמינה תמיד ,המבוססת על עזרה עצמית ,אשר מובנית בתוך המחשב לאורך כל חייו באמצעות .HP Support Assistant
קבל שקט נפשי עם מחשב שיחזיק מעמד ומתוכנן לעמוד בהצלחה בתהליך .HP Total Test Process
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מחשב שולחני HP ProDesk 600 G4 Mini
טבלת מפרטים

גורם צורה

מערכת הפעלה זמינה

זיכרון מרבי
חריצי זיכרון

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

3,4
עד זיכרון  DDR4-2666 SDRAMשל  32ג'יגהבייט
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  2,666מיליון העברות לשנייה.

שני רכיבי SODIMM

אחסון פנימי

 500 GBעד  TB 1כונן דיסק קשיח  SATAשל  7200סל"ד
עד  500 GBכונן SATA SED Opal 2 HDD2
 256 GBעד 512 GB SATA SSD2
 256 GBעד  512 GBכונן SATA SED Opal 2 TLC SSD2
2
 128 GBעד  512 GBכונן  PCIe® NVMe™ M.2 SSD2128 GBעד  512 GBכונן  PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD2500 GBעד  2 TB SATAשל  5,400סל"ד

תקשורת

Intel® I219LM GbE :LAN
) WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2ו Bluetooth® 5 M.2-ללא vPro5

שמע

חריצי הרחבה
יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים
התקן קלט

2

רכיב  Codecשל  ,Conexant CX20632שקע שמע אוניברסלי ,יציאות קדמיות לאוזניות ולמיקרופון ) 3.5מ"מ( ,יכולת הזרמה מרובה

חריץ  2 ;M.2 2230חריצי M.2 2230/2280
)חריץ  M.2עבור  WLANו -2חריצי  M.2 2230/2280עבור אחסון(.

קדמי :יציאת אוזניות; מחבר אוזניות; יציאת  USB 3.1דור  ;1יציאת  USB 3.1דור  ;2יציאת  ™USB 3.1 Type-Cדור 215
אחורית :יציאת  2 ;RJ-45יציאות  2 ;DisplayPort™ 1.2יציאות  USB 3.1דור  2 ;1יציאות  USB 3.1דור  ;2יציאת וידאו ניתנת להגדרה

8

כונן  HDDאחד של  2.5אינץ'

מקלדת  USBשל  HPלשיחות ועידה; מקלדת  USBעסקית דקה של  ;HPמקלדת  (CCID) USB Business Slimעם כרטיס חכם של HP;6
6
עכבר לייזר ברזולוציה של  1,000 dpiעם חיבור  USBשל  ;HPעכבר  USBאופטי של HP

תוכנות זמינות

מודול  ;HP Jumpstart ;HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Support ;Absolute Persistence; HP Device Access Managerתוכנה לביטול רעשים של HP; HP PhoneWise; HP
 ;Microsoft Defender ;HP Support Assistant; HP Sure Click; HP Velocity ;HP Secure Erase ;Recovery Managerתמיכת  Miracastמקורית;  ;HP Wireless Wakeupקנה את ) Officeנמכר
בנפרד(; HP WorkWise9

מאפייני ניהול

תוכנית השירות ) HP BIOS Config Utilityלהורדה(; ) HP Client Catalogלהורדה(; חבילות ) HP Driver Packלהורדה(; ) HP System Software Managerלהורדה(; עדכון  BIOSדרך הענן או הרשת
10
)מאפיין  ;BIOS); Ivanti Management Suiteערכת  HP Management Integrationעבור  Microsoft System Center Configuration Managementדור שני

ממדים

 3.4 x 17.5 x 17.7ס"מ

ניהול אבטחה

חשמל
משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

 ;DriveLockחיישן מכסה;  ;HP Password Manager ;HP Credential Manager ;HP BIOSphereאימות בהפעלה של  ;HP; HP Spare Keyטכנולוגיית  ;(Intel® IPT) Intel® Identity Protectionסיסמת
הפעלה )דרך  ;(BIOSתצורות  ;RAIDשליטה בכתיבה/אתחול של מדיה שניתנת להסרה; השבתת יציאת ) SATAדרך  ;(BIOSסיסמת התקנה )דרך  ;(BIOSתמיכה במנעולי מארז ובהתקני מנעול כבל;
הפעלה/השבתה של ) USBדרך  ;(BIOSאבטחת  Master Boot Record; HP Client Security Suiteדור רביעי;  HP Sure Startדור  ;4אימות טרום-אתחול; הפעלה/השבתה טורית )דרך  ;(BIOSשבב אבטחה
משובץ של מודול  Trusted Platform Module TPM 2.0נשלח עם ) Windows 10באישור )(Common Criteria EAL4+באישור FIPS 140-2 Level 2)7

מתאם מתח חיצוני של  65ואט ,עד  89%יעילות

 1.25ק"ג )נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(.
דל בהלוגן

12

בעל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

11

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

גיליון נתונים

מחשב שולחני HP ProDesk 600 G4 Mini
אביזרים ושירותים )לא כלול(

תושבת תלייה למחשבי HP
B300

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות תושבת התלייה למחשבי  HP B300שמאפשרת לך לחבר את תחנת העבודה של ,HP
1
מחשב שולחני  HP Chromebox ,HP Miniאו  HP Thin Clientנבחר ישירות מאחורי צגי  2017ו -2018 HP EliteDisplayו.HP Z-

מק"ט2DW53AA :

שרוול HP Desktop Mini
Security/Dual VESA v2

הכנס את המחשב השולחני  HP Mini PCאל תוך שרוול  HP Desktop Mini Security/Dual VESA v2כדי לתלות אותו בבטחה  -עם מודול
הרחבה 1או בלעדיו  -מאחורי הצג ,מקם את הפתרון על הקיר ונעל אותו באמצעות תושבת האבטחה המשולבת ומנעול כבל HP Ultra-Slim
האופציונלי.

מודול ערכת המגשים להתקנת
בארון תקשורת למחשב שולחני
 Miniשל HP

הצב את מחשב ה Mini-השולחני של  HPכך שיעבוד באופן דיסקרטי עם מודולי ערכת המגשים להתקנה בארון תקשורת למחשב שולחני Mini
של ,HPהמיועדים לעד שמונה מחשבים ומתאימים למדף הנשלף של  HPלמשקל של  100ק"ג1.

מק"טG1K21AA :

מודול  I/Oלכונן קשיח HP
 Desktop Miniבנפח 500GB

הוסף כונן קשיח נוסף ל HP Desktop Mini PC-שלך ,ואפשר תאימות עם הציוד ההיקפי הקיים באמצעות המודול HP Desktop Mini
.500GB HDD/I/O

מנעול כבל  HP Keyedבאורך 10
מ"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.

תמיכה של  HPבחומרה של
מחשבים שולחניים בלבד ,באתר
הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  5שנים

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

מק"ט2JA32AA :

מק"טK9Q82AA :

מק"טT1A62AA :

מק"טU7899E :

גיליון נתונים

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

מחשב שולחני HP ProDesk 600 G4 Mini
הערות שוליים להעברת הודעות
 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 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.
 3האצת המערכת של זיכרון ™ Intel® Optaneאינה מחליפה או מגבירה את זיכרון ה DRAM-במערכת ודורשת תצורה עם מעבד ™ 5)i Intel® Coreאו  +(7אופציונלי.
 4נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 5הצג נמכר בנפרד .נדרשת זרוע הרכבה למסך של  HP B300או זרוע הרכבה  B500למסך מחשב ,לרכישה בנפרד .עיין במפרט המהיר של הצג להנחיות בנוגע לזרוע ההרכבה.
 6רכיבי חומרה להרכבה נמכרים בנפרד.
 HP Sure Start 7דור  4זמין במוצרי  HP Eliteו HP Pro 600-המצוידים במעבדי ® Intelאו  AMDדור .8
 HP BIOSphere 8מדור רביעי מחייב מעבדי  AMDדור  .8התכונות עשויות להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורות.
 9ניתן להוריד את ערכת  HP Manageablitiy Integrationבכתובת .http://www.hp.com/go/clientmanagement
 HP Sure Click 10זמין בפלטפורמות  HPנבחרות ותומך ב ,Google Chrome ,Microsoft® Internet Explorer-ו .Chromium™-קבצים מצורפים נתמכים כוללים את  (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.

כתב ויתור בנושא מפרטים 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 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
 2בכוננים קשיחים ובכונני  1 ,Solid State Driveג'יגהבייט = מיליארד בייט .טרהבייט =  1טריליון בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  16ג'יגהבייט )עבור  (Windows 7ועד  36ג'יגהבייט )עבור  (Windows 8.1/10משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 3עבור 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 ;2,133 MT/s
קצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת .עיין במפרטי המעבד לקבלת מידע על קצב נתוני זיכרון נתמך.
 4הלקוח יכול לגשת אל/לשדרג את כל חריצי הזיכרון.
] [5דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט .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
 6הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
 7טכנולוגיית  ;(Intel® IPT) Intel® Identity Protectionהדגמים המוגדרים עם מעבד ™ Intel ® Coreכוללים את היכולת להשתמש באבטחה מתקדמת להגנה על טרנזקציות מקוונות .טכנולוגיית  ,(Intel® IPT) Intel® Identity Protectionשנעשה בה שימוש ביחד עם אתרי אינטרנט משתתפים ,מספקת
אימות זהות כפול על-ידי הוספת רכיב חומרה בנוסף לשם המשתמש והסיסמה הרגילים .טכנולוגיית  (Intel® IPT) Intel® Identity Protectionמאותחלת דרך מודול  HP Client Security. HP BIOSphereדור  :4המאפיינים עשויים להשתנות בהתאם לתצורות ולפלטפורמת המחשב ,דורש מעבדי ® Intelדור
 HP Client Security Suite .8דור  :4מחייב את  Windowsומעבדי ® Intelאו  AMDדור  :HP Password Manager ;8מחייב את  Internet Explorerאו ™ Chromeאו  .FireFoxייתכן שלא תהיה תמיכה באפליקציות ובאתרי אינטרנט מסוימים .ייתכן שהמשתמש יצטרך להפעיל את ההרחבה/התוספת
בדפדפן האינטרנט HP Sure Start .דור  :4זמין במוצרי  HP ProDeskו ProOne-המצוידים במעבדי ® Intelדור  .8תצורת  ;RAIDנמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי .הגדרת כונני נתונים מרובים במערך  RAIDהיא אופציונלית ומחייבת את הגדרת המוצר עם ™ vProבעת הרכישה; שבב אבטחה משובץ של
מודול  Trusted Platform Module TPM 2.0נשלח עם ) Windows 10באישור )(Common Criteria EAL4+באישור  :(FIPS 140-2 Level 2בחלק מהתרחישים ,מחשבים שבהם הוגדרה מראש מערכת ההפעלה  Windowsמסופקים עם תכונת  TPMמושבתת.
 (1) 8יציאת וידאו ניתנת להגדרה :בחירה בין יציאת  ,DisplayPort™ 1.2יציאת  ,HDMI™ 2.0יציאת  ,VGAאו יציאת ™ USB Type-Cעם פלט תצוגה; ) (2יציאות  USB 3.1דור  :2מהירות נתונים של  10ג'יגה סיביות לשנייה; ) (2יציאות  USB 3.1דור  :1מהירות נתונים של  5ג'יגה סיביות לשנייה.
 9מודול  :Absolute Persistenceמסופק במצב מושבת ,ויופעל על-ידי הלקוח בעת הפעלה של מנוי שנרכש .ניתן לרכוש מנויים לתקופות של מספר 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  ;Absoluteתמיכת  Miracastמקורית :טכנולוגיה אלחוטית שבה המחשב האישי יכול להשתמש כדי להציג את המסך בטלוויזיות ,במקרנים
ובזרימה;  :HP ePrint Driver + JetAdvantageנדרש חיבור לאינטרנט עבור המדפסת של  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט ולצורך הרשמה 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;  :HP Support Assistantדרושים  Windowsוגישה לאינטרנט;  :HP PhoneWiseייתכן שלקוח  HP PhoneWiseלא יהיה זמין עם  .HP Workwiseעבור פלטפורמות נתמכות ודרישות מערכת  HP PhoneWiseראה
 :www.hp.com/go/HPPhoneWise; HP WorkWiseאפליקציית  HP WorkWiseלטלפונים חכמים זמינה כהורדה ללא תשלום ב .Google Play-החל מספטמבר  HP WorkWise ,2017אינו תומך עוד בהתקני  iOSאו  :iPhone®; Microsoft Defenderדרושים הצטרפות ל Microsoft Defender-וחיבור
לאינטרנט לקבלת עדכונים;  :HP Sure Clickזמין 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;  :HP Secure Eraseבהתאם לשיטות המתוארות במהדורה המיוחדת מספר  800-88שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה .נתמכת בפלטפורמות  Eliteעם גרסת  BIOSבמהדורה  F.03ואילך;  :HP Velocityהזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
 10חבילות  :HP Driver Packאינו מותקן מראש ,אך זמין להורדה באתר  ;http://www.hp.com/go/clientmanagementערכת  HP Management Integrationעבור  Microsoft System Center Configuration Managementדור שני ניתן להוריד בכתובת
 :http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html; Ivanti Management Suiteדרוש מנוי.
 11בעל 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
 12ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 14הערה :המוצר שברשותך אינו תומך ב Windows 8-או  .Windows 7בהתאם למדיניות התמיכה של  HP ,Microsoftאינה תומכת במערכת ההפעלה  Windows® 8או  Windows 7במוצרים שתצורתם הוגדרה עם מעבדי ® Intelו AMD-דור  7ואילך ,או מספקת מנהלי התקנים של  Windows® 8או
 Windows 7בhttp://www.support.hp.com-
 (1) 15יציאת  USB 3.1מסוג ™ Type-Cדור  ;2מהירות נתונים של  10ג'יגה סיביות לשנייה; ) (1יציאת  USB 3.1דור  ;2מהירות נתונים של  10ג'יגה סיביות לשנייה; ) (1יציאת  USB 3.1דור  ;1טעינה ,מהירות נתונים של  5ג'יגה סיביות לשנייה.
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