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מחשב עסקי  HP EliteOne 1000 G2 All-in-Oneבגודל 23.8
אינץ'

העתיד של שיחות הוועידה בווידאו ,עכשיו בשולחן העבודה שלך.
פגישות מתעוררות לחיים בצגי  AiOלבחירתך
אשר הופכים את סביבת העבודה שלך
לפתרון שיחות ועידה בווידאו עשיר עם
שיתוף של וידאו ושמע מרתקים ,פקדי מגע
קיבוליים ומצלמת פרטיות מובנית שמופיעה
רק בעת הצורך.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
● [1]Windows 10

שיחות ועידה אישיות בווידאו לפי דרישה
●
חסוך זמן והפעל שיחות וידאו במהירות עם מקשי שיתוף פעולה משולבים .השלם את החוויה עם וידאו מרתק וצליל ברור וחד הודות לשמע מבית
3
 Bang & Olufsenולמצלמת אינטרנט אופציונלית הפונה לשני הכיוונים באיכות . FHD
הקדם את המתחרים עם ביצועים מעולים
● התקן ה AiO-הראשון שלנו עם בסיס מחשב וצג ניתנים לשדרוג לצורך פריסה מחדש גמישה  -הוא גמיש ,ניתן להגדרה ,והוא ממציא מחדש את מחזור
החיים של המחשב שלך .צגים עם קצוות  Micro-Edgeבשלושה גדלים 5ונגישות ללא כלי עבודה מאפשרים לך להחליף את התצוגה שלך בכל עת.

המחשבים המאובטחים והניתנים לניהול במידה הרבה ביותר
●פרוס הגנה מהמעלה הראשונה עם מאפייני אבטחה ויכולת ניהול מסחריים כגון  6HP Sure Start Gen4וערכת .7HP Manageability Integration Kit
קבל זיהוי איומים ושחזור מערכת אוטומטיים ,ונהל מרחוק את אבטחת המחשב באמצעות עדכונים בזמן אמת.
כולל
●
שדרג את מחשב  HPשלך עם  ,Windows 10 Proמעבד ™ Intel® Coreמדור שמיני ,כרטיס גרפי בדיד אופציונלי וזיכרון ™ ,Intel® Optaneמאיץ
מערכת חכם וניתן להתאמה המסייע לשפר את ההיענות במערכות המבוססות על כונן קשיח1,8,9,10.
● בחר את הצג הנכון שמתאים לצרכיך .בחר מבין האפשרויות של צג בגודל  23.8אינץ' באלכסון עם יכולות מגע או ללא יכולות מגע ,צג  UHD IPSבגודל
 27אינץ' באלכסון ללא יכולות מגע וצג  WQHDמעוגל בגודל  34אינץ' באלכסון ללא יכולות מגע כדי לספק חוויה חזותית מהפנטת וממכרת11,5.
●
עם רכיבי מיחשוב ליבה כגון מעבדי ™ Intel® Coreמדור שמיני וחיבור  Thunderbolt™ 3הממוקם בבסיס ה AiOs-הניתנים לתחזוקה שלנו,
באפשרותך לשדרג או לפרוס מחדש צגים ככל שצורכי המשתמש והצרכים העסקיים משתנים במשך הזמן8.
●
 HP Audio Boostמאזן בין עוצמת הקול לבהירות ומחזק את הבס כדי לשפר את איכות הדיבור.
●
בטל רעשי רקע כולל לחיצות המקלדת בעזרת ביטול רעשים של .HP
● סייע להגן על המחשב שלך מפני אתרים ,קבצים מצורפים של  Microsoft® Officeו PDF-לקריאה בלבד ,תוכנות זדוניות ,תוכנות כופר ווירוסים עם
אבטחה שנאכפת על ידי החומרה עם 12.HP Sure Click
● הגן על הקושחה שאנטי-וירוס אינו יכול להגיע אליה! הגנת התיקון העצמי שנאכפת על-ידי חומרה אשר מציע  HP Sure Start Gen4משחזרת באופן
אוטומטי את ה BIOS-מפגיעת תוכנות זדוניות ,התקפות או פריצה.
●
שחזר מחשבים במהירות ובבטחה לתמונת הגיבוי האחרונה באמצעות חיבור רשת בעזרת HP Sure Recover
●
היה סמוך ובטוח .פנה לנציג בכל עת בעזרת  ,HP Elite Premium Supportללא עלות נוספת.
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טבלת מפרטים

גורם צורה

All-in-one

מערכת הפעלה זמינה

 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro.1,21
1,21
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 641,21
FreeDOS 2.0

זיכרון מרבי

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

ערכת שבבים

חריצי זיכרון

Intel® Q370

7

שני רכיבי SODIMM

אחסון פנימי

 500 GBעד  TB 1כונן דיסק קשיח  SATAשל  7200סל"ד
6
עד  2 TB SATAשל  5,400סל"ד
עד  500 GBכונן SATA SED HDD6
 256 GBעד  512 GBכונן SATA SED Opal 2 SSD6
 256 GBעד  TB 1כונן PCIe® NVMe™ SSD6

שמע

רכיב  CX5001 codecלשמע של  ,Conexantרמקול פנימי של  2ואט ,יציאה צדדית למיקרופון/אוזניות ) 3.5מ"מ( ,רמקולי סטריאו משולבים בעלי ביצועים גבוהים

6

תצוגה

צג  FHD IPSבגודל  23.8אינץ' באלכסון עם מסך רחב ,תאורת  WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק ) ;(1,920 x 1,080צג  FHD IPSבגודל  23.8אינץ' באלכסון עם מסך רחב ,תאורת  WLEDאחורית ומסך מגע
) ;(1,080 x 1,920צג  4K IPSבגודל  27אינץ' באלכסון עם מסך רחב  ,LCDתאורת  WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק ) ;(2,160 x 3,840צג  WQHD IPSבגודל  34אינץ' באלכסון עם מסך רחב  LCDותאורת
 WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק )(3,440 x 1,440צג  FHD IPSבגודל  60.45ס"מ ) 23.8אינץ'( באלכסון עם מסך רחב ,תאורת  WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק ) ;(1,920 x 1,080מסך מגע FHD IPS
 WLED-backlitבגודל  60.45ס"מ )" (23.8באלכסון מסך רחב ) ;(1,080 x 1,920צג מסך רחב  4K IPSבגודל  68.58ס"מ ) 27אינץ'( באלכסון עם  ,LCDתאורת  WLEDאחורית וציפוי נגד בוהק )x 3,840
 ;(2,160צג  WQHD IPSעם ציפוי נגד בוהק בגודל  86.36ס"מ )" (34באלכסון עם  LCDותאורת  WLEDאחורית )3,440 x 1,440)3,4,5

תקשורת

 Intel® I219LM GbE LOM :LANמשולב
) WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2ו ,Bluetooth® 5 M.2 -ללא ) vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2וvPro™8,9,10 ,Bluetooth® 5 M.2 -

חריצי הרחבה
יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים
התקן קלט

11,22

1 M.2 2280 ;1 M.2 2230
) M.2 2230 PCIeאחד עבור  WLAN. M.2 2280 PCIeאחד עבור (.NVMe SSD

אחורית :כניסת  ;DisplayPort™ 1.2יציאת  ;DisplayPort™ 1.2יציאת  ;HDMIיציאת  4 ;RJ-45יציאות  USB 3.1דור ;2
צד :יציאת אוזניות; יציאת  USB 3.1מדור ראשון )טעינה(; יציאת  USB 3.1מסוג ™ Type-Cדור ) 2עם Thunderbolt™)23
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כונן  HDDאחד של  2.5אינץ'

מקלדת  USBעסקית דקה של  ;HPמקלדת  (CCID) USBעם כרטיס חכם של  ;HPערכת מקלדת ועכבר אלחוטיים דקים של  HPלעסקים; ערכת מקלדת ועכבר אלחוטיים מובחרים של HP12,13
12,14
עכבר לייזר ברזולוציה של  1,000 dpiעם חיבור  USBשל  ;HPעכבר  USBאופטי של HP

מצלמת אינטרנט

 ,1080p ,2 MPעד  30תמונות לשנייה ,מצלמת  FHDמוקפצת עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול ,רזולוציה מרבית של  ,1080p ,2 MP ;1920 x 1080מצלמת  FHDמוקפצת עם חיישן אינפרה-אדום
)קדמי( ומצלמת אינטרנט של ) 2 MPאחורית( עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול ,רזולוציה מרבית של  ,1920 x 1080מצלמת  IRלאימות פנים עם Windows Hello12

ניהול אבטחה

סיסמת מנהל מערכת )דרך  ;DriveLock ;(BIOSחיישן מכסה;  HP BIOSphereעם  ;Sure Startאימות בהפעלה של  ;HPסיסמת הפעלה של ) HPדרך  ;(BIOSתצורות  ;RAIDהשבתת יציאת ) SATAדרך
 ;(BIOSהפעלה/השבתה טורית )דרך  ;(BIOSסיסמת התקנה של ) HPדרך  ;(BIOSתמיכה במנעולי מארז ובהתקני מנעול כבל; שבב האבטחה המשובץ ) - SLB9670באישור  (Common Criteria EAL4+של
מודול  ;Trusted Platform Module TPM 2.0הפעלה/השבתה של ) USBדרך  ;(BIOSאבטחת  ;HP Sure Start Gen4 ;Master Boot Record; HP Client Security Suite Gen4אימות זהות טרום-אתחול;
18,35,36,37,38,39,40
 ;HP Sure Runקורא טביעות אצבע

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
 ;HP Support Assistant; HP Sure Click; HP Velocity ;HP Secure Erase ;Recovery Managerמעבד ™ Intel® Uniteעם יישום  ;Skype for Business; Microsoft Defender Plug-inתמיכת
 Miracastמקורית;  ;HP Wireless Wakeupקנה את ) Officeנמכר בנפרד(; HP WorkWise; HP Sure Recover19,26,27,28,29,30,31,32,33,34

מאפייני ניהול

תוכנית השירות ) HP BIOS Config Utilityלהורדה(; ) HP Client Catalogלהורדה(; חבילות מנהל ההתקן של ) HPלהורדה(; ) HP System Software Managerלהורדה(; עדכון  BIOSדרך הענן או הרשת
)מאפיין  ;BIOS); Ivanti Management Suiteערכת  HP Management Integrationעבור  Microsoft System Center Configuration Managementדור 220,41

ממדים

 41.92 x 19 x 53.95ס"מ;  45.73 x 19 x 61.33ס"מ;  45.7 x 19 x 81.5ס"מ )עם בסיס(.

חשמל
משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

 180ואט אספקת מתח חיצוני ,עד  87%יעילות PFC ,פעיל

 10.2ק"ג;  10.3ק"ג;  8.21ק"ג;  8.28ק"ג )משקל נתמך על-ידי זרוע .נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(.
דל בהלוגן
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בעל אישור CCC15 ;ENERGY STAR®; EPEAT® Gold
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
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"ט:

גיליון נתונים

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

מחשב עסקי  HP EliteOne 1000 G2 All-in-Oneבגודל  23.8אינץ'
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://www.windows.com
 3מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרחבות נוספות.
 5ניתן להגדרה בעת הרכישה עם מבחר גדלים שונים של צגים .צגים נוספים נמכרים בנפרד.
 HP Sure Start Gen4 6זמין במוצרי  HP Eliteו HP Pro 600-המצוידים במעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 7ניתן להוריד את ערכת  HP Manageablitiy Integrationבכתובת .http://www.hp.com/go/clientmanagement
 Multicore 8מיועד 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 ,המיתוג ו/או מתן השמות של
 Intelאינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
] [9נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 10האצת המערכת של זיכרון ™ Intel® Optaneאינה מחליפה או מגדילה את זיכרון ה DRAM-במערכת שלך ומחייבת תצורה עם מעבד אופציונלי .Intel® Core™ i(5/7)+

כתב ויתור בנושא מפרטים 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
 2התקנים מסוימים המיועדים לשימוש אקדמי יעודכנו אוטומטית ל Windows 10 Pro Education-בעדכון  .Windows 10 Anniversaryהמאפיינים משתנים; עיין בכתובת  https://aka.ms/ProEducationלקבלת מידע על מאפיין .Windows 10 Pro Education
 3דרוש תוכן  HDו -4Kכדי להציג תמונות  HDו -4Kמלאות.
 4הרזולוציות תלויות ביכולת הצג ,ובהגדרות עומק של רזולוציה וצבע.
 5כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של  ;HPהביצועים בפועל עשויים להשתנות לחיוב או לשלילה.
 6בכונני אחסון 1 ,ג'יגהבייט = מיליארד בתים 1 .טרהבייט = טריליון בתים .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 Intel® Optane™ 7עבור מחשבים שולחניים ומחשבים ניידים של  HPנמכר בנפרד ודורש מעבד ™ Intel® Coreמדור שביעי ,גרסת  biosעם תמיכה ב ,Windows 10 ,Intel® Optane™-גרסה  , 1703ערכת שבבים מסדרת  ,Intel® 200מחבר  M.2 type 2280-S1-B-Mבבקר  PCIeממופה מחדש על-ידי
 PCHו Lanes-בתצורת  x2או  x4עם מקשי  B-Mשעומדים במפרט  NVMe 1.1ומנהל התקן עם טכנולוגיית אחסון מהיר של .Intel® (Intel® RST) 15.5
 LAN 8אלחוטי הוא אופציונלי ויש לקבוע את תצורתו בעת הרכישה.
 9דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,שאינם כלולים .הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת.
 10המפרטים 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
 11מחבר האוזניות הצדדי תומך באוזניות בסגנון  CTIAוניתן להשתמש בו גם כיציאה לכניסת קו ,כניסת מיקרופון או יציאת אוזניות .יציאות קלט שמע אחוריות ניתנות לשימוש גם ככניסת שמע או כניסת מיקרופון .רמקולים חיצוניים חייבים לקבל מתח ממקור חיצוני .ניתן לתמוך בהזרמה ממקורות
שונים דרך לוח בקרת השמע כדי לאפשר הזרמות שמע עצמאיות מ/אל החיבורים הקדמיים והאחוריים או הרמקולים הפנימיים .מאפיין זה מאפשר לאפליקציות שמע שונות להשתמש ביציאות שמע נפרדות במערכת .לדוגמה ,החיבורים הקדמיים עשויים לשמש עם אוזניות עבור אפליקציית תקשורת ,בעוד
שהחיבורים האחוריים משמשים עם רמקולים חיצוניים ואפליקציית מולטימדיה.
] [12נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 13מקלדת  USBשל  HPעם קוטל חיידקים :סין בלבד.
 14עכבר  USBשל  HPעם קוטל חיידקים :סין בלבד.
 15בעל רישום ® EPEATהיכן שרלוונטי .רישום  EPEATעשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netכדי לקבל את מצב הרישום לפי מדינה/אזור .למאגר אפשרויות צד שלישי של  HPעבור אביזרי אנרגיה סולרית ,בקר בכתובת .www.hp.com/go/options
 16ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 (2) 17יציאת ) Type A USB 3.1 Gen 2תמיכה בהוצאת מקלדת ממצב שינה(.
 21הערה :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-מדור שביעי ואילך ,או מספקת מנהלי התקנים של  Windows 8או
 Windows 7בhttp://www.support.hp.com-
 22כל ההתקנים של  HPהכוללים את מותג  Bang & Olufsenמותאמים אישית בעזרת מהנדסי האקוסטיקה של  Bang & Olufsenלחוויית שמע מדויקת בשימוש עסקי.
 (1) 23יציאת  USB 3.1מסוג ™ Type-Cדור  2עם ™) Thunderboltמצב  DP Altו 15 -וואט( :הפונקציונליות של מצב  DP Altשל ™ Thunderboltמשותפת עם יציאת הפלט של ™ ;DisplayPortיציאת הפלט של ™ DisplayPortנבחרת באופן אוטומטי ומקבלת עדיפות על מצב  DP Altשל ™.Thunderbolt
 24מעבד ™ Intel® Uniteעם יישום  :Skype for Business Plug-inנמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 25נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
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