גיליון נתונים

מחשב HP EliteOne 800 G4 Touch All-
 in-Oneבגודל  23.8אינץ'
מופעל עבור הארגון.

הפוך כל סביבת עבודה למודרנית עם מחשב
 AiOשמשאיר רושם ראשוני נפלאHP .
 EliteOne AiOמספק ביצועים מרשימים,
שיתוף פעולה מרתק ,אבטחה מרובת היבטים
ויכולת ניהול תכליתית בעיצוב מסגרת
 Micro-Edgeמרהיב ומלוטש בגודל 23.8
אינץ' באלכסון.

1

Windows 10 Pro
מסך של " 23.8באלכסון

מדהים מכל זווית

תוכל להיות בטוח שהתקן ה AiO-בעל העיצוב המושלם הזה יעשה רושם .עבוד עם סגנון בHP-
 EliteOne 800 AiOהאלגנטי עם הפרופיל הדק ,צג המגע  Micro-Edgeעם ביטול בוהק וניהול הכבלים
המצוין.

ביצועים לפני הכול

3

המשתמשים יוכלו ליהנות ממעבדי ™ Intel® Coreרבי עוצמה מדור שמיני ,2זיכרון ™Intel® Optane
וכרטיס גרפי ™ AMD Radeonבדיד אופציונלי.4

אבטחה חזקה ,יכולת ניהול רבת-עוצמה

קבל הגנה רבת עוצמה ויכולת ניהול פשוט מהמחשבים המאובטחים והקלים ביותר לניהול שלנוHP .
7
 Sure Startמדור רביעי 6מגן מפני התקפות  BIOSבעוד שערכת HP Manageability Integration
מאפשרת לך לנהל בקלות התקנים באמצעות .Microsoft System Center Conguration Manager

ראה ושמע בצורה ברורה

שתף פעולה עם החדות של פגישה פנים מול פנים בצג מגע באיכות  FHDבגודל  23.8אינץ' באלכסון עם
8
שמע ברור ומצלמת  IRנשלפת קדמית עם מצלמת  FHDאחורית ,8או מצלמת  FHDנשלפת קדמית
לבחירתך.

כולל

קבל עוצמה שתספיק לך ליום שלם באמצעות  Windows 10 Proבעל מאפייני אבטחה ,שיתוף פעולה
וקישוריות מובנים.
הגן על הקושחה שאנטי-וירוס אינו יכול להגיע אליה הגנת התיקון העצמי שנאכפת על-ידי חומרה אשר
מציע  HP Sure Startדור  4משחזרת 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.
עזור להגן על המחשב שלך מפני אתרי אינטרנט ,קבצים מצורפים ,תוכנות זדוניות ,תוכנות כופר ווירוסים
באמצעות אבטחה הנאכפת על-ידי חומרה של .HP Sure Click
שחזר מחשבים במהירות ובבטחה לתמונה האחרונה באמצעות חיבור רשת בעזרת .HP Sure Recover
שפר את האיכות והאבטחה של תמונות  Windowsמותאמות אישית עם  HP Image Assistantדור 3
שמסייע ל ITDMs-ביצירת תמונות ,מזהה בעיות ומספק המלצות ותיקונים.
ערכת  HP Manageability Integrationמסייעת בהאצת יצירת התמונות וניהול החומרה ,הBIOS-
והאבטחה באמצעות .Microsoft System Center Conguration Manager
חזק את האבטחה עם עד שלושה גורמי אימות ,כולל טביעות אצבע וזיהוי פנים.

גיליון נתונים | מחשב  HP EliteOne 800 G4 Touch All-in-Oneבגודל  23.8אינץ'

מחשב  HP EliteOne 800 G4 Touch All-in-Oneבגודל  23.8אינץ' טבלת מפרטים

מערכות הפעלה זמינות
גורם צורה
זיכרון מרבי
חריצי זיכרון

אחסון פנימי

אחסון נוסף
כונן אופטי

תצוגה
כרטיס גרפי זמין

שמע

 – Windows 10 Pro 64חברת  HPממליצה על Windows 10 Pro. 1
1
Windows 10 Home 64
Windows 10 Home Single Language 64 1
FreeDOS 2.0
All-in-one
4,13

זיכרון  DDR4-2666 SDRAMשל  32ג'יגהבייט
קצבי העברה של עד  2,666מיליון העברות לשנייה.
שני רכיבי SODIMM

5

 GB 500עד  TB 1כונן דיסק קשיח  SATAשל  7200סל"ד
5
עד  TB 2כונן דיסק קשיח  SATAשל  5,400סל"ד
עד  GB 500כונן SATA SED Opal 2 HDD 5
 GB 256עד  GB 512כונן SATA SED Opal 2 TLC SSD 5
 GB 256עד  GB 512כונן PCIe® NVMe™ M.2 SSD 5
 GB 128עד  TB 1כונן PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD 5
 GB 256עד  GB 512כונן PCIe® NVMe™ SED Opal 2 TLC M.2 SSD 5
קורא כרטיסי  5 SDב1-
צורב  HP DVD-Writerדק של  9.5מ"מ; כונן דק  HP DVD-ROMשל  9.5מ"מ

17

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 ) ;(1,920 x 1,080מסך מגע  FHD IPSבגודל  60.45ס"מ )" (23.8באלכסון מסך רחב עם תאורת  WLEDאחורית )(1,080 x 1,920
משולב:
שמע של  ,Bang & Olufsenיציאות צדדיות לדיבורית ואוזניות ) 3.5מ"מ( ,יציאה אחורית ) 3.5מ"מ( ,רמקולי סטריאו משולב בעלי ביצועים גבוהים

18

חריצי הרחבה

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

יציאות ומחברים

צד :יציאת אוזניות; מחבר אוזניות
חלק תחתון :יציאת שמע; יציאת  ;DisplayPort™ 1.2יציאת  ;HDMIמחבר מתח; יציאת  ;RJ-45שתי יציאות  USB 3.1דור  ;1ארבע יציאות  USB 3.1דור  ;2יציאת ™ USB 3.1 Type-Cדור 26
אופציונלי :קורא כרטיסי  SDמסוג  4ב1-
14

התקני קלט

מקלדת של  HPלשיחות ועידה; מקלדת  USBעסקית דקה של  ;HPמקלדת  (CCID) USBעם כרטיס חכם של  ;HPשילוב של מקלדת ועכבר אלחוטיים דקים של  HPלעסקים
8,16
עכבר לייזר ברזולוציה של  1,000 dpiעם חיבור  USBשל  ;HPעכבר  USBאופטי של HP

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 (2x2ו Bluetooth® 5 M.2-עם
vPro™ 7

מפרצי כוננים
מצלמה

כונן  HDDאחד של  2.5אינץ'
מצלמת אינטרנט נפתחת  HDמלא של  2MPעם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול משולב ,רזולוציה מרבית של  ,1080p ,2 MP ;1920 x 1080מצלמת  FHDנשלפת עם חישת ) IRקדמית(
ומצלמת אינטרנט של ) 2 MPאחורית( עם מערך מיקרופונים דיגיטליים כפול משולב ,רזולוציה מרבית של  ,1920 x 1080מצלמת  IRלאימות פנים עם Windows Hello 17

סביבתי

טמפרטורה בהפעלה 10° :עד  35°צלזיוס
לחות בהפעלה 10 :עד  90לחות יחסית

תוכנות זמינות

מודול  ;HP Jumpstart ;Absolute Persistence; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Supportתוכנה לביטול רעשים של HP; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP
 ;Velocityמעבד ™ Intel® Uniteעם אפליקציית  ;Skype for Business Plug-inתמיכת  Miracastמקורית;  ;HP Wireless Wakeupקנה את ) Oﬀiceנמכר בנפרד(; HP Sure Recover
9,23,24,25,27,28

ניהול אבטחה

 ;DriveLockחיישן מכסה;  ;HP Password Manager ;HP BIOSphereאימות בהפעלה של  ;HPטכנולוגיית  ;(Intel® IPT) Intel® Identity Protectionסיסמת הפעלה )דרך  ;(BIOSתצורות
 ;RAIDשליטה בכתיבה/אתחול של מדיה שניתנת להסרה; השבתת יציאת ) SATAדרך  ;(BIOSסיסמת התקנה )דרך  ;(BIOSהפעלה/השבתה של ) USBדרך  BIOS); HP Client Security Suiteדור
רביעי;  HP Sure Startדור  ;HP Sure Run ;4קורא טביעות אצבע; הפעלה/השבתה מקבילית )דרך  ;(BIOSהפעלה/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) 11,31,32,33,34,35,36,37,38,39

מאפייני ניהול

תוכנית השירות ) HP BIOS Cong Utilityלהורדה(; ) HP Client Catalogלהורדה(; חבילות ) HP Driver Packלהורדה(; ) HP System Software Managerלהורדה(; Ivanti Management
 ;Suiteערכת  HP Management Integrationעבור  Microsoft System Center Conguration Managementדור שני 10,29,30

חשמל

 180ואט אספקת מתח פנימי ,עד  90יעילות PFC ,פעיל

ממדים

 53.96 x 18.02 x 46.77ס"מ
)עם מעמד בסיסי(.

משקל

 8.73ק"ג
)התצורה במשקל הנמוך ביותר עם מעמד בעל גובה מתכוונן .המשקל משתנה בהתאם לתצורה(.

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

מפרטים סביבתיים
אחריות

בעל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Gold; CECP 12
דל בהלוגן 15

הצעה זו לשירות ואחריות מוגבלת לשלוש שנים ) (3-3-0כוללת שלוש שנות אחריות על חלקים וביצוע עבודות .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/לאזור .בכפוף למגבלות ולחריגות
מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(

מקלדת עסקית דקה של  HPלעסקים
בחיבור אלחוטי

המקלדת האלחוטית הדקה של  HPלעסקים מאפשרת לך ליהנות מהזנה קלה של נתונים וקישוריות אלחוטית,
והיא מעוצבת בהתאם לקטגוריית  2015של מחשבי  HPלעסקים .המקלדת האלחוטית הדקה של  HPלעסקים
מאפשרת לך ליהנות מהזנה קלה של נתונים וקישוריות אלחוטית ,והיא מעוצבת בהתאם לקטגוריית  2015של
מחשבי  HPלעסקים.
מק"טN3R88AA :

תמיכת חומרה של  HPבאתר הלקוח ביום
העבודה הבא למשך  5שנים למחשבים
שולחניים תמיכת חומרה של  HPבאתר
הלקוח ביום העבודה הבא למשך  5שנים
למחשבים שולחניים

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן
המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
מק"טU7899E :
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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.
 4כרטיס גרפי ™ AMD Radeonנמכר בנפרד ויש להגדירו אצל היצרן.
 HP Sure Click 6זמין בפלטפורמות  HPנבחרות ותומך ב ,Microsoft® Internet Explorer-ב Google Chrome-וב .Chromium™-הקבצים המצורפים הנתמכים 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.
 7ניתן להוריד את ערכת  HP Manageability Integrationדרך הכתובת .http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 8נמכר כמאפיין אופציונלי ויש להגדירו אצל היצרן.
 HP Sure Run 9זמין במוצרי  HP Eliteהמצוידים במעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 HP Sure Click 10זמין 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.

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 האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של
 ,Intelהמיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 4עבור 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 הגדול מ 4-ג'יגהבייט מחייב מערכת הפעלה של  64סיביות .מודולי זיכרון תומכים בקצבי העברת נתונים
של עד  ;2133 MT/sקצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת .עיין במפרטי המעבד לקבלת קצבי נתוני זיכרון נתמכים .הלקוח יכול לגשת אל/לשדרג את כל חריצי הזיכרון.
.For hard drives and solid state drives, GB = 1 billion bytes. TB = 1 trillion bytes. Actual formatted capacity is less. Up to 36 GB (for Windows 10) of system disk is reserved for the system recovery software 5
] [7דרושים 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
 8עכבר  USBאנטי-בקטריאלי ועכבר קשיח עם חיבור  USBשל  HPאינם זמינים בכל המדינות/אזורים.
 Miracast 9היא טכנולוגיה אלחוטית שבה המחשב האישי יכול להשתמש כדי להציג את המסך בטלוויזיות ,מקרנים ובזרימה.
 10חבילות  :HP Driver Packאינו מותקן מראש ,אך זמין להורדה באתר .http://www.hp.com/go/clientmanagement
 HP BIOSphere 11דור  :4דורש מעבדי ® Intelאו  AMDדור  .8התכונות עשויות להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורות.
 12בעל 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
 13הלקוח יכול לגשת אל/לשדרג את כל חריצי הזיכרון.
 14מקלדת ניתנת לרחיצה עם  PS/2וחיבור  USBשל  :HPיציאת  PS/2לא זמינה בהתקני  AiOמסוג .EliteOne 800 G4
 15ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם עם כמות הלוגן מופחתת .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו בעלי כמות הלוגן מופחתת.
 16עכבר  PS/2ניתן לרחיצה ועכבר בחיבור  USBשל  :HPיציאת  PS/2לא זמינה בהתקני  AiOמסוג .EliteOne 800 G4
 17נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 18כל התקני  HPעם מותג  Bang & Olufsenהם בעלי כוונון מותאם אישית מהמהנדסים האקוסטיים של  Bang & Olufsenלקבלת חוויית צליל מדויק בעת שימוש לצרכים עסקיים.
 19המוצר 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 7בכתובת .http://www.support.hp.com
 20לצורך 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 .טרם נבדקה תאימות עם "מכשירים וירטואליים" עתידיים.
 21האצת המערכת של זיכרון ™ Intel® Optaneאינה מחליפה או מגבירה את זיכרון ה DRAM-במערכת ודורשת תצורה עם מעבד ™ 5)i Intel® Coreאו  +(7אופציונלי.
 22טכנולוגיית  Intel® Turbo Boostמצריכה מחשב עם מעבד הכולל יכולת  .Intel Turbo Boostביצועי  Intel Turbo Boostעשויים להשתנות בהתאם לחומרה ,לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת .ראה  www.intel.com/technology/turboboostלקבלת מידע נוסף.
 23מודול  :Absolute Persistenceסוכן  Absoluteנשלח 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 Guarantee
מספק 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 ePrint Driver 24נדרש 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/eprintcenter
זמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות.
 :HP Support Assistant 25מחייב  Windowsוגישה לאינטרנט.
HP Sure Recover: is available on HP Elite PCs with 8th generation Intel® or AMD processors and requires an open, wired network connection. Not available on platforms with multiple internal storage drives, Intel® Optane™. You must back up 27
.important les, data, photos, videos, etc. before use to avoid loss of data
 28מעבד ™ Intel® Uniteעם יישום  :Skype for Business Plug-inנמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 29ערכת  :HP Manageability Integrationניתן להוריד בכתובת .http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 :Ivanti Management Suite 30דרוש מנוי.
 HP Client Security Suite 31דור  :4דורש התקנה של  Windowsומעבדי ® Intelאו  AMDדור .8
 :HP Password Manager 32מחייב את  Internet Explorerאו  Chromeאו  .FireFoxייתכן שלא תהיה תמיכה באפליקציות ובאתרי אינטרנט מסוימים .ייתכן שהמשתמש יצטרך להפעיל או לאפשר את ההרחבה/התוספת בדפדפן האינטרנט.
 :Microsoft Defender 33דרושים הצטרפות וחיבור לאינטרנט לקבלת עדכונים.
.HP Sure Start Gen4: is available on HP Elite and HP Pro 600 products equipped with 8th generation Intel® or AMD processors 34
 TPM 35של קושחה :בגרסה  .2.0מודול ה TPM-של החומרה הוא בגרסה  ,v1.2שהיא ערכת משנה של מפרט  TPM 2.0בגרסה  v0.89כפי שהוא מיושם בטכנולוגיית .(PTT) Intel Platform Trust
 36תצורת  :RAIDהיא אופציונלית ואינה דורשת כונן קשיח שני.
 :HP Sure Run 37זמין במוצרי  HP Eliteהמצוידים במעבדי ® Intelאו  AMDדור .8
 38טכנולוגיית  :(Intel® IPT) Intel® Identity Protectionהדגמים המוגדרים עם מעבד ™ Intel ® Coreכוללים את היכולת להשתמש באבטחה מתקדמת להגנה על עסקאות 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
 39קורא טביעות אצבע :סטנדרטי בדגמים עם יכולת מגע מסוג  G4 AiO touch 800ואופציונלי בדגמים ללא יכולת מגע.

הירשם לקבלת עדכונים hp.com/go/getupdated
Bluetooth is a trademark of its proprietor and used by HP Inc. under license. Intel, the Intel logo, Pentium, Intel Core, Ultrabook and Core Inside are trademarks or registered trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum. DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are
trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered trademarks owned by
.the U.S. Environmental Protection Agency. All other trademarks are the property of their respective owners
 ,4AA7-3195ספטמבר 2018
DOC-M

