גיליון נתונים

HP Elite x2 1013 G3
ביצועים של מחשב שולחני .גמישות של מחשב לוח
עשה לך יום מנצח עם הביצועים המלאים
של מחשב שולחני ושחרר את היצירתיות
שלך עם החופש של מחשב לוח .המעבדים
רבי העוצמה מתמודדים עם האפליקציות
המקצועיות שלך בעוד שהניידות של מחשב
הלוח מאפשרת לך להמשיך לעבוד גם בדרכים.
 Elite x2 1013מקיים את ההבטחה של
ההתקן הניתק.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
יצירתיות ללא פשרות

● נהל בעוצמה את האפליקציות המקצועיות שלך עם מחשב עסקי זה שהוא ניתק דק וקל במיוחד בגודל  13אינץ' .קבל חוויית מחשב לוח טהורה עם
העט הפעיל הנטען והאופציונלי של .2HP

תוכנן כדי לחבר אנשים יחדיו

● לפגישות פרטיות עם הצוות שלך או לפגישות בין יבשתיות .שיתוף הפעולה מובנה בדנ"א של  ,HP Elite x2 1013המצויד בשמע מתקדם ,במצלמות
ברזולוציה גבוהה ובמיקרופון קדמי.

הרחק עיניים חטטניות
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

עזור להגן על המחשב מפני איומים חיצוניים באמצעות חבילה מקיפה של כלי אבטחה .הרחק עיניים חטטניות מהיצירות שלך בHP Elite x2 1013-
עם מסך הפרטיות המשולב האופציונלי  3HP Sure View Gen2ועם אפליקציית  HP Sure Viewבמצב מחשב לוח.4
קבל עוצמה שתספיק לך ליום שלם עם  1Windows 10 Proומאפייני אבטחה ,שיתוף פעולה וקישוריות רבי העוצמה מ.HP-
רשום הערות ,ספק את הצד היצירתי שלך ונווט במחשב שלך עם העט הפעיל הנטען והאופציונלי של  ,2HPהמספק חוויית כתיבה ושרטוט אותנטית
ומעוררת השראה.
הגנה מיידית מפני פריצה חזותית בעזרת מסך הפרטיות המשולב האופציונלי של  3HP Sure View Gen2ו .4HP Sure View app-בלחיצה אחת על
הלחצן יופיע מסך שייראה לא קריא לסובבים אותך ,בעוד שאתה תראה את התוכן בבירור.
סייע להגן על המחשב שלך מפני אתרים ,קבצים מצורפים ,תוכנות זדוניות ,תוכנות כופר ווירוסים עם אבטחה שנאכפת על ידי החומרה עם HP Sure
.5Click
הגן על הקושחה שאנטי-וירוס אינו יכול להגיע אליה! הגנת התיקון העצמי שנאכפת על-ידי חומרה אשר מציע  6HP Sure Start Gen4משחזרת באופן
אוטומטי את ה BIOS-אחרי תוכנות זדוניות ,התקפות או פגיעה.
שמור על פעולת האפליקציות והתהליכים הקריטיים שלך אפילו אם תוכנה זדונית מנסה לכבות אותם ,בעזרת הגנה בעלת יכולת תיקון עצמי.7
חזק את האבטחה עם עד שלושה גורמי אימות ,כולל טביעות אצבע וזיהוי פנים.8
שחזר מחשבים במהירות ובבטחה לתמונת הגיבוי האחרונה באמצעות חיבור רשת בעזרת .[9]HP Sure Recover
ערכת  10HP Manageability Integration Kit Gen2מסייעת בהאצת יצירת התמונה והניהול של חומרה BIOS ,ואבטחה באמצעות Microsoft
.System Center Configuration Manager
הישאר מחובר עם תמיכה בטכנולוגיית הפס הרחב האלחוטית  4G LTEהגלובלית המתקדמת ביותר.11
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 HPממליצה על .Windows 10 Pro

HP Elite x2 1013 G3
טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

משפחת מעבדים

5

מעבדים זמינים

3,4,5,6,7

זיכרון מרבי
אחסון פנימי
תצוגה
כרטיס גרפי זמין

 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro.1
1,2
 National Academic) Windows 10 Pro 64בלבד(
1
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 641

מעבד  Intel® Core™ i7מדור שמיני )דגם  ;(i7-8550Uמעבד  Intel® Core™ i7מדור שמיני )דגם  ;(i7-8650Uמעבד  Intel® Core™ i5מדור שמיני )דגם  ;(i5-8350Uמעבד  Intel® Core™ i3מדור שמיני
)דגם ;(i3-8130U

מעבד  Intel® Core™ i5-8250Uעם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 620תדר בסיס של  ,1.6 GHzעד  3.4 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  6מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד ™Intel® Core
 i7-8550Uעם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 620תדר בסיס של  ,1.8 GHzעד  4 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  8מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד ™ Intel® Core™ i7-8650U vProעם
כרטיס גרפי ) Intel® UHD 620תדר בסיס של  ,1.9 GHzעד  4.2 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  8מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד ™ Intel® Core™ i5-8350U vProעם כרטיס גרפי
) Intel® UHD 620תדר בסיס של  ,1.7 GHzעד  3.6 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  6מגהבייט 4 ,ליבות(;
8
עד זיכרון  LPDDR3-2133 SDRAMשל  16ג'יגהבייט;
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :זיכרון מולחם .תומך בזיכרון דו-ערוצי.

 256 GBעד  TB 1כונן PCIe® NVMe™ M.2 SSD9
עד  512 GBכרטיס PCIe® M.2 SED SSD9
עד  128 GBכרטיס PCIe® M.2 SSD9

מסך מגע  FHD IPSבגודל  33.02ס"מ ) 13אינץ'( באלכסון עם תאורת  LEDאחורית ,עם /cd 450 ,Corning® Gorilla® Glass 4מ"ר (3000 x 2000) 100% sRGB ,מסך פרטיות משולב HP Sure View
עם מסך מגע  FHD IPS eDPבגודל  33.02ס"מ ) 13אינץ'( באלכסון עם תאורת  LEDאחורית עם /cd 700 ,Corning® Gorilla® Glass 4מ"ר1920 x 1280);14,17,18,19) 100% sRGB ,

משולב :כרטיס גרפי Intel® UHD Graphics 620;14

טכנולוגיות אלחוט

® Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fiו Bluetooth® 4.2-משולב ללא ™Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ;vPro
ו Bluetooth® 4.2-משולב עם ™ ;vProמודול פס רחב נייד  HP lt4132 LTE/HSPA+עם  ;GPSמודול פס רחב נייד  HP lt4220 LTE/HSPA+עם GPS10,11,12,13

יציאות ומחברים

יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת ™ USB 3.1 Type-Cדור ראשון )אספקת מתח DisplayPort™); 2 ,יציאות ™ USB 3.1 Type-Cעם תמיכת ™;Thunderbolt
)כבלים אינם כלולים(.

מצלמת אינטרנט

מצלמת  5 MPעם נורית ) LEDקדמית(; מצלמת  IRעבור זיהוי פנים עם  ;Windows Helloמצלמת ) 8 MPאחורית(;

ניהול אבטחה

מודול  HP DriveLock ;Absolute Persistence; HP BIOSphere Gen4; HP Device Access Managerו DriveLock-אוטומטי; חיישן טביעות אצבע של HP Secure ;HP Password Manager ;HP
 ;HP Security Manager ;Eraseשבב 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 Run; HP Sure Recover;27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 ;RAID

חריצי הרחבה

התקן קלט

תוכנות זמינות

חשמל

;nano SIM

מקלדת שיתוף פעולה HP Premium
לוח מגע  Clickpadעם תמיכה במחוות Multi-Touch
מד תאוצה; חיישן תאורת רקע; ג'ירוסקופ; קירבה; מגנטומטר; חיישן הול;

14,15,16

 ;HP JumpStart ;HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Supportתוכנה לביטול רעשים של HP WorkWise; HP ;HP Support Assistant; HP Velocity ;HP; HP Recovery Manager
13,20,21,22,23
 ;PhoneWiseקנה את ) Officeנמכר בנפרד(;

40
מתאם ™ USB Type-Cשל  65ואט;
סוללת פולימר ליתיום-יון של  HPבעלת חיים ארוכים עם  4תאים;50 Wh ,
39
עד  10שעות ו 30-דקות;
)הסוללה פנימית ואינה ניתנת להחלפה על-ידי הלקוח .ניתן לקבל שירות במסגרת האחריות(.
40

ממדים

 23.15 x 0.79 x 30ס"מ )מחשב לוח(;  23.15 x 1.33 x 30ס"מ )מחשב לוח עם מקלדת(

סביבתי

דל בהלוגן; מאושר לפי תקן TCO 5.043

משקל

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

משקל התחלתי של  0.82ק"ג )מחשב לוח(; משקל התחלתי של  1.17ק"ג )מחשב לוח עם מקלדת( )המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.
תצורות זמינות עם אישור ® ENERGY STARורישום ®EPEAT

שירותי  HP Servicesמציעים אפשרויות של אחריות מוגבלת לתוכנה למשך שנה אחת ו -90יום ,בהתאם למדינה/אזור .לסוללות יש תקופת אחריות מוגבלת של שנה כברירת מחדל .לסוללות Long
 Lifeתהיה אותה אחריות כמו לפלטפורמה .עיין  http://www.hp.com/support/batterywarranty/לקבלת מידע נוסף אודות הסוללה .בנוסף זמינים שירות באתר הלקוח וכיסוי נרחב .שירותי HP
 Care Pack Servicesהם הסכמי שירות מורחבים אופציונליים מעבר לאחריות המוגבלת הסטנדרטית שניתנת לך .כדי לבחור את רמת השירות המתאימה למוצר  HPשברשותך ,השתמש בכלי HP Care
 Pack Services Lookup Toolשבכתובת.http://www.hp.com/go/cpc :
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
מנעול כבל עם מפתח HP Nano

נעל את המחשב הנייד או את מחשב הלוח במשרד ובאזורים ציבוריים בעלי תנועה גבוהה על-ידי קשירתו למשטח מאובטח באמצעות מנעול
דק עם מפתח של .HP Nano

מתאם מתח HP 65W USB-C

הפעל וטען את המחשב הנייד או מחשב הלוח שלך 1דרך יציאת ™ ,USB-Cבאמצעות מתאם מתח ™.HP 65W USB-C

תחנת עגינה HP USB-C Mini

שמור על הפרודוקטיביות בדרכים באמצעות הרחבת יציאות יעילה ,בגודל כיס ,אופנתית ופונקציונלית .עגינת  HP USB-C™ Miniכוללת
עיצוב מודרני ומחוספס עם טעינה באמצעות השחלה 1וקישוריות נתונים ,וידאו ,רשת והתקן 2בתחנת עגינה קומפקטית וניידת.

סוללת  HP USB-Cלמחשב נייד

הארך את זמן הפעילות של המחשב הנייד שלך  1וטען את התקני ה USB-לשימוש יומיומי בו-זמנית באמצעות סוללת HP Power Bank
למחשב נייד.

מק"ט1AJ39AA :

מק"ט1HE08AA :

מק"ט1PM64AA :

מק"ט2NA10AA :

קבל תמיכת חומרה ביום העסקים הבא באתר הלקוח למשך  5שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן המיחשוב שברשותך ,אם התקלה
אינה ניתנת לפתרון מרחוק.

מק"טU7861E :

גיליון נתונים

HP Elite x2 1013 G3

 HPממליצה על .Windows 10 Pro

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
] [2נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 3מסך הפרטיות המשולב של  HP Sure Viewהוא מאפיין אופציונלי ודורש מסך  FHDאופציונלי של  700 nitאותו יש להגדיר בעת הרכישה.
 4מסך הפרטיות המשולב של  HP Sure Viewהוא מאפיין אופציונלי ודורש מסך  FHDאופציונלי של  650 nitאותו יש להגדיר בעת הרכישה ואשר מתוכנן לפעולה בכיוון תצוגה לרוחב.
 HP Sure Click 5זמין בפלטפורמות  HPנבחרות ותומך ב ,Google Chrome ,Microsoft® Internet Explorer-ו .Chromium™-קבצים מצורפים נתמכות כוללים את  (PowerPoint ,Excel ,Word) Microsoft Officeוקובצי  PDFבמצב קריאה בלבד .עבור לכתובת
 http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENWלקבלת מידע על כל הפלטפורמות התואמות כאשר הן הופכות לזמינות.
 HP Sure Start Gen4 6זמין במוצרי  HP EliteBookהכוללים מעבדי ® Intelמדור שמיני.
 HP Sure Run 7זמין במחשבי  HP Eliteהכוללים מעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
8האימות הרב-גורמי של  HPמחייב מעבד ™ Intel® Coreמדור שביעי או מדור שמיני ,כרטיסים גרפיים משולבים של ® Intelו .Intel® WLAN-שלושת גורמי האימות דורשים מעבד ™.Intel® vPro
 HP Sure Recover 9זמין במחשבי  HP Eliteעם מעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני ודורש חיבור רשת קווי פתוח .עליך לגבות קבצים חשובים ,נתונים ,תמונות ,סרטוני וידאו וכדומה לפני השימוש ב HP Sure Recover-כדי להימנע מאובדן נתונים.
 10ניתן להוריד את ערכת  HP Manageablitiy Integrationבכתובת .http://www.hp.com/go/clientmanagement
 11מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כמאפייני הרחבה 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.

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
 2הערה :התקנים 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
 Multicore 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 האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .השמות או מיתוג המספור של  Intelאינם
מדד לביצועים טובים יותר.
 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
 6ביצועי  Intel Turbo Boostעשויים להשתנות בהתאם לחומרה ,לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת .ראה  www.intel.com/technology/turboboostלקבלת מידע נוסף.
 7לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של  ,Intel vProכגון טכנולוגיית  Intel Active Management Technologyו ,Intel Virtualization Technology-נדרשת תוכנת צד שלישי נוספת .זמינות האפליקציות של "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית  ,Intel vProתלויה בספקי תוכנה של צד שלישי.
התאימות של חומרה מבוססת הטכנולוגיה מדור זה של  Intel vProעם "מכשירים וירטואליים" עתידיים לא ניתנת עדיין לקביעה.
 8מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי ,מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של  HPכדי להבטיח תאימות .אם אתה משתמש בכמה מהירויות זיכרון שונות ,המערכת תפעל במהירות זיכרון נמוכה יותר.
 9עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייט .טרהבייט =  1טריליון בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  30ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [10נדרשים 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
 11פתרון התקינה הדינמי ישנה באופן אוטומטי את  AC WLANל abgn-באמצעות סריקה פסיבית בעת כניסה לאינדונזיה.
 12מודול  WWANהוא אופציונלי ,יש להגדירו אצל היצרן והוא 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 13היא טכנולוגיה אלחוטית שבה המחשב האישי יכול להשתמש כדי להציג את המסך בטלוויזיות ,מקרנים ובזרימה.
] [14דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 15נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי Microsoft Hello .דורש את .Windows 10
] [16נדרשת גישה לאינטרנט.
 17נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 18הרזולוציות תלויות ביכולת הצג ,ובהגדרות עומק של רזולוציה וצבע.
 19מסך הפרטיות המשולב של  HP Sure Viewהוא מאפיין אופציונלי שיש להגדירו בעת הרכישה.
 20אפליקציית  HP WorkWiseלסמרטפונים זמינה כהורדה ללא תשלום ב .Google Play-החל מספטמבר  HP WorkWise ,2017לא תומך עוד בהתקני  iOSאו ®.iPhone
 21תוכנת  HP Support Assistantדורשת התקנת  Windowsוגישה לאינטרנט.
 22ייתכן שלקוח  HP PhoneWiseלא יהיה זמין עם  .HP Workwiseלפלטפורמות נתמכות ודרישות מערכת  ,HP PhoneWiseראה .www.hp.com/go/HPPhoneWise
 HP ePrint 23דורש חיבור אינטרנט 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.
 24חבילות  HP Driverאינן מותקנות מראש ,אך זמינות להורדה באתר .http://www.hp.com/go/clientmanagement
 25ניתן להוריד את ערכת  HP Manageability Integrationמהכתובת http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 26נדרש מנוי ל.Ivanti Management Suite-
 27סוכן  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
 HP BIOSphere 28מדור רביעי מחייב מעבדי  AMDמדור שמיני .התכונות עשויות להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורות.
 29חבילת  HP Client Security Suite Gen4מחייבת שימוש ב Windows-ובמעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 30חיישן טביעות אצבע של  HPנמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 HP Password Manager 31מחייב דפדפן  Internet Explorerאו  Chromeאו  .FireFoxייתכן שלא תהיה תמיכה באפליקציות ובאתרי אינטרנט מסוימים .ייתכן שהמשתמש יצטרך להפעיל את ההרחבה/התוספת בדפדפן האינטרנט.
 32מחיקה מאובטחת בהתאם לשיטות המתוארות בשיטת הניקוי " "Clearבמהדורה המיוחדת מספר  800-88שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה.
 HP Sure Click 33זמין 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 Sure Recover 34זמין במחשבי  HP Eliteעם מעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני ודורש חיבור רשת קווי פתוח .לא זמין בפלטפורמות עם מספר כונני אחסון פנימיים .Intel® Optane™ ,עליך לגבות קבצים חשובים ,נתונים ,תמונות ,סרטוני וידאו וכדומה לפני השימוש כדי להימנע מאובדן נתונים.
 HP Sure Run 35זמין במוצרי  HP Eliteהמצוידים במעבדי ® Intelאו ® AMDמדור שמיני.
 HP Sure Start Gen4 36זמין במוצרי  HP EliteBookהכוללים מעבדי ® Intelמדור שמיני.
 37דרושים הצטרפות ל Microsoft Defender-וחיבור לאינטרנט לקבלת עדכונים.
 39משך 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.
 40תומך בטעינה מהירה של .HP
 41חבילות  HP Care Packנמכרות בנפרד .רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות  HP Care Packעשויים להשתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי 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 HP
שברשותך.
 42בעל 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
 43ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

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