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קטנה ועוצמתית עבור ביצועים גבוהים.
טפל בכל היבט של עסק הקמעונאות
והאירוח שלך ,החל מהתפעול במשרד העורפי,
דרך קשר עם לקוחות בערוצים דיגיטליים
וכלה בנקודת מכירה בעזרת HP | Retail
 Systemהגמישה הכוללת את כל
המאפיינים ,שהיא התקן ביצועי הקמעונאות
העוצמתי והקטן ביותר שלנו.

 HPממליצה על .Windows 10 Pro
מוכן לפעול ומשאיר מקום רב

● מערכת זו הקטנה להפליא מספקת ביצועים בכל העסק שלך מבלי לתפוס מקום .היא מציעה את  Windowsאו  ,FreeDOSמעבד ™Gen Intel® Core
מדור שמיני של  35ואט ,2זיכרון של עד  32ג'יגהבייט ו Intel® vPro™-אופציונלי3.

גמישות שמתאימה את עצמה לקצב של העסק המתפתח שלך

● התרחב בקצב שלך עם חריצי  M.2כפולים אופציונליים 4המאפשרים  ,SSD RAIDויציאת קלט/פלט הניתנת לקביעת תצורה כדי להוסיף אביזרים וצגים
לבחירתך .מקם כמעט בכל מקום בעזרת מתלה ההרכבה המשולב של 5.VESA

אבטחה ויכולת ניהול מעבר לנקודת המכירה
●

כולל

קבל אבטחה ויכולת ניהול מהימנות של  HPבכל נקודת קצה עם כלים מובנים כגון  HP Sure Startמדור רביעי 6המגן מפני התקפות HP ,BIOS
 BIOSphereמדור רביעי 7כדי לסייע במניעת זמן השבתה וערכת  8 HP Manageability Integrationלניהול התקנים.

● בחר במערכת הפעלה שאתה מכיר וסומך עליה עם אפשרויות בחירה בין  Windows IoT ,Windows 10 Pro1או  ,FreeDOSביחד עם מאפייני אבטחה,
יכולת ניהול וקישוריות רבי עוצמה מ.HP-
●
הפץ את השמועה עם הדגמות ,סרטוני וידאו ותוכן דינמי עם כרטיס גרפי ® Intelמשולב ותמיכת ™ DisplayPortעבור עד שלוש תצוגות שילוט
דיגיטליות המחוברות בשיטת Daisy Chain.4
● התאם אישית לשימוש מסורתי בנקודת מכירה על-ידי הוספת רכזת אופציונלית כדי לחבר אותך לציוד ההיקפי הקמעונאי שלך ,כגון מגירת קופה ,סורק
ברקודים או מדפסת4.
●
עניין לקוחות במקומות נוספים והפחת את המורכבות בעזרת ™ Intel® vProו .AMT™-כלים אלה מסייעים בשינוי קנה המידה של נקודות מגע
למעורבות לקוחות ,מנהלים מרחוק ציים שהולכים וגדלים ,ומפחיתים את עלויות השירות3,4.
● קבל שקט נפשי עם מערכת בעלת מחזור חיי ייצור של  36חודשים ומתוכננת לעמוד בהצלחה ב -120,000שעות של בדיקות .HP Total Test Process
הוסף מסנן אבק אופציונלי להארכת תוחלת החיים4.
●
הגן על המערכת שלך עם הגנת התיקון העצמי שנאכפת על-ידי חומרה של  HP Sure Start Gen4ואשר משחזרת באופן אוטומטי את הBIOS.6-
● 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
● ערכת  HP Manageability Integrationמסייעת בהאצת יצירת התמונות וניהול החומרה ,ה BIOS-והאבטחה באמצעות Microsoft System Center
.Configuration Manager
● שמור על מעורבות גבוהה ועל זמני השבתה נמוכים בעזרת אוטומציה ברמת הקושחה של  HP BIOSphereמדור רביעי .המערכת שלך מקבלת שכבת
הגנה נוספת הודות לעדכונים אוטומטיים ובדיקות אבטחה.
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טבלת מפרטים

מערכת הפעלה זמינה

Windows 10 Pro 641
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 641,13
Windows 10 Home Single Language 641
FreeDOS 2.0

ערכת שבבים

Intel® Q370

חריצי זיכרון

שני רכיבי SODIMM

מעבדים זמינים

מעבד ™ i7 Core™) Intel® Core™ i7+ 8700T vProוזיכרון ™ Intel® Optaneשל  16ג'יגהבייט( עם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 630תדר בסיס של  ,2.6 GHzעד  4.0 GHzעם
טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  8מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד ™ Intel® Core™ i7 8700T vProעם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 630תדר בסיס של  ,2.4 GHzעד 4
 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  12מגהבייט 6 ,ליבות( מעבד ™ i5 Core™) Intel® Core™ i5-8600T vProוזיכרון ™ Intel® Optaneשל  16ג'יגהבייט(
עם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 630תדר בסיס של  ,2.3 GHzעד  3.7 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  9מגהבייט 6 ,ליבות( מעבד ™Intel® Core
™ i5-8600T vProעם כרטיס גרפי ) Intel® UHD 630תדר בסיס של  ,2.3 GHzעד  3.7 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  9מגהבייט 6 ,ליבות(; מעבד
 Intel® Core™ i3 8100Tעם כרטיס גרפי  ,3.1 GHz) Intel® UHD 630מטמון של  6מגהבייט 4 ,ליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G5400Tעם כרטיס גרפי Intel® HD 610
16,32,33,34
) ,3.1 GHzמטמון של  4מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Pentium® G4900Tעם כרטיס גרפי  ,2.9 GHz) Intel® HD 610מטמון של  2מגהבייט 2 ,ליבות(

זיכרון מרבי

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

אחסון פנימי

3,4

 500 GBעד  2 TB SATAשל  7,200סל"ד
עד  500 GB SATA SED Opalשל  7,200סל"ד
 500 GBעד  2 TB SATA SSHDשל  5,400סל"ד
 256 GBעד 512 GB SATA SSD2
2

2

2

כרטיס גרפי זמין

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® UHD 630כרטיס גרפי Intel® UHD 610

תקשורת

Intel® I219-LM GbE :LAN
) WLAN: Realtek RTL8822BE-CG 802.11a/b/g/n/ac (2x2עם ® Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2);Bluetooth® 4.1 M.2 PCIeוBluetooth® 5 -
 M.2ללא ) vPro™; Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11ac (2x2ו vPro™; Realtek RTL8821CE-CG 802.11a/b/g/n/ac (1x1) ,Bluetooth® 5 M.2 -עם
®5Bluetooth® 4.2 M.2 PCIe

שמע

חריצי הרחבה
יציאות ומחברים

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
 M.2 2230אחד עבור  2 ;WLANחריצי  M.2 2230/2280לאחסון.

קדמי :יציאת אוזניות; מחבר אוזניות; יציאת  USB 3.1דור  ;1יציאת  USB 3.1דור  ;2יציאת  ™USB 3.1 Type-Cדור 215
אחורית :יציאת  ;RJ-45שתי יציאות  ;DisplayPort™ 1.2שתי יציאות  USB 3.1מדור ראשון; שתי יציאות  USB 3.1מדור שני
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תאים לכונן )פנימי(

אחד "2.5

ניהול אבטחה

סיסמת הפעלה )דרך  ;(BIOSסיסמת התקנה )דרך  ;(BIOSשבב אבטחה משובצת  ;Trusted Platform Module TPM 2.0הפעלה/השבתה של ) USBדרך  ;(BIOSחיישן מכסה;
הפעלה/השבתה טורית )דרך  ;HP Credential Manager; HP Password Manager ;HP BIOSphere ;DriveLock ;(BIOSאימות בהפעלה של  ;HP; HP Spare Keyטכנולוגיית
 ;(Intel® IPT) Intel® Identity Protectionתצורות  ;RAIDשליטה בכתיבה/אתחול של מדיה שניתנת להסרה; השבתת יציאת ) SATAדרך  ;(BIOSתמיכה במנעולי מארז
ובהתקני מנעול כבל; אבטחת  Master Boot Record; HP Client Security Suiteמדור רביעי;  HP Sure Startמדור רביעי; אימות טרום-אתחול7,28,29,30,31

ממדים )ר  xע  xג(

 1.34 x 6.89 x 6.97אינץ'  3.4 x 17.5 x 17.7ס"מ

אישור סביבתי

דל בהלוגן

תוכנה

חשמל
משקל

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

קנה את  ;Officeמנהל התקן של  ;HP Support Assistant ;HP ePrint; HP Recovery Managerמודול Absolute Persistence; HP Device Access Manager; HP Hotkey
 ;HP Jumpstart ;Supportתוכנה לביטול רעשים של  ;Microsoft Defender ;HP Sure Click; HP Velocity ;HP; HP PhoneWise; HP Secure Eraseתמיכת Miracast
מקורית; HP Wireless Wakeup; HP WorkWise9,17,18,19,20,21,22,23,24,25
תוכנית השירות של ) BIOS Config HPלהורדה(; ) HP Client Catalogלהורדה(; חבילות ) HP Driverלהורדה(; ) HP System Software Managerלהורדה(; עדכון  BIOSדרך
הענן או הרשת )מאפיין  ;BIOS); Ivanti Management Suiteערכת שילוב הניהול של  HPעבור  Microsoft System Center Configuration Managementדור שני10,26,27

 65ואט אספקת מתח חיצוני ,עד  89%יעילות PFC ,פעיל

 2.75ליברות  1.25ק"ג נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה.
12

מאושר על-ידי ® ENERGY STARודירוג  GoldבEPEAT®-
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הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך  3שנים ) (3-3-3וכוללת  3שנות אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .התנאים וההגבלות משתנים בהתאם
למדינה/לאזור .בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.
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אביזרים ושירותים )לא כלול(
HP 5 year Next Business Day
Onsite Solution Support for
RPOS

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

מק"טUL590E :
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 HPממליצה על .Windows 10 Pro

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  WindowsבמלואהWindows 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.
 3לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של ™ ,Intel vProכגון טכנולוגיית הניהול  Intel Activeוטכנולוגיית  ,Intel Virtualizationנדרשת תוכנת צד שלישי נוספת .הזמינות של אפליקציות "מכשירים וירטואליים" עתידיות התלויה בתאימות של ספקי תוכנה של
צד שלישי בעלי "מכשירים וירטואליים" עתידיים טרם נקבעה.
 4נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 5רכיבי חומרה לתלייה נמכרים בנפרד.
 HP Sure Start 6מדור רביעי מחייב התקנת  Windowsוזמין ב HP Pro 600 ,HP Elite-ובמוצרי  HP RPOSנבחרים המצוידים במעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 HP BIOSphere 7מדור רביעי מחייב את  Windowsומעבדי ® Intelאו מעבדי  AMDמדור שמיני .התכונות עשויות להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורות.
 8ערכת  HP Manageablitiy Integrationמחייבת שימוש ב Windows-וניתן להוריד אותה בכתובת .http://www.hp.com/go/clientmanagement
 HP Sure Click 9מחייב התקנת  ,Windowsזמין בפלטפורמות  HPנבחרות ותומך ב ,Google Chrome ,Microsoft® Internet Explorer-ו .Chromium™-קבצים מצורפים נתמכים כוללים את  (PowerPoint ,Excel ,Word) Microsoft Officeוקובצי PDF
במצב לקריאה בלבד .עבור לכתובת  http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENWלקבלת מידע על כל הפלטפורמות התואמות כאשר הן הופכות לזמינות.
 10יש צורך ב Windows-ובגישה לאינטרנט.

הערות שוליים למפרטים 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 10מתעדכן 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 =  1מיליארד בייט 1 .טרהבייט =  1טריליון בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד ) 16GBעבור  (Windows 7ועד ) 36GBעבור  (Windows 8.1/10משטח דיסק המערכת שמורים
לתוכנת שחזור המערכת.
 3במערכות שהוגדרו עם זיכרון של יותר מ -3ג'יגהבייט ומערכת הפעלה של  32סיביות ,ייתכן שלא כל הזיכרון יהיה זמין עקב דרישות משאבי המערכת .מיעון כתובות בזיכרון הגדול מ -4ג'יגהבייט מחייב מערכת הפעלה של  64סיביות .מודולי זיכרון תומכים
בקצבי העברת נתונים של עד  ;2666 MT/sקצב הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת .עיין במפרטי המעבד לקבלת קצבי נתוני זיכרון נתמכים.
 4הלקוח יכול לגשת אל/לשדרג את כל חריצי הזיכרון.
] [5דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט .הזמינות של נקודות גישה אלחוטית ציבוריות הינה מוגבלת.
 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 .8
 (2) 8יציאות  USB 3.1מדור ראשון ) :(5 Gbit/sמאפשר התעוררות מ S4/S5-עם המקלדת/העכבר כשהם מחוברים וזמינים ב.BIOS-
 9מודול  :Absolute Persistence moduleמסופק 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 SecurID
אחד או יותר של תוכנת .Absolute
 10חבילות  :HP Driver Packאינו מותקן מראש ,אך זמין להורדה באתר .http://www.hp.com/go/clientmanagement
 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.
 13התקנים 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
 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 7ב.http://www.support.hp.com-
 (1) 15יציאת  USB 3.1מסוג ™ Type-Cמדור שני; מהירות נתונים של  10ג'יגה סיביות לשנייה; ) (1יציאות  USB 3.1דור  :2מהירות נתונים של  10ג'יגה סיביות לשנייה; ) (1יציאות  USB 3.1דור  :1טעינה ,מהירות נתונים של  5ג'יגה סיביות לשנייה.
] Multi-Core [16מיועד 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.
 17תמיכת  Miracastמקורית היא טכנולוגיה אלחוטית שבה המחשב האישי יכול להשתמש כדי להציג את המסך בטלוויזיות ,מקרנים ובזרימה.
 18מנהל התקן  :JetAdvantage + HP ePrintנדרש חיבור לאינטרנט עבור מדפסת  HPהמותאמת לשימוש באינטרנט ולצורך רישום חשבון של ) HP ePrintלקבלת רשימה של המדפסות המתאימות ,המסמכים וסוגי התמונות הנתמכים ופרטי HP ePrint
אחרים ,בקר בכתובת  .(www.hp.com/go/eprintcenterזמני ההדפסה ומהירויות החיבור עשויים להשתנות.
 19תוכנת  HP Support Assistantדורשת  Windowsוגישה לאינטרנט.
 20ייתכן שלקוח  HP PhoneWiseלא יהיה זמין עם  .HP Workwiseלקבלת מידע על פלטפורמות נתמכות ודרישות מערכת  HP PhoneWiseראה .www.hp.com/go/HPPhoneWise
 21אפליקציית  HP WorkWiseלטלפונים חכמים זמינה כהורדה ללא תשלום ב .Google Play-החל מספטמבר  HP WorkWise ,2017לא תומך עוד בהתקני  iOSאו ®.iPhone
 22יש צורך בהצטרפות ל Microsoft Defender-וחיבור לאינטרנט לקבלת עדכונים.
 :HP Sure Click 23זמין 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 Erase 24בהתאם לשיטות המתוארות במהדורה המיוחדת מספר  800-88שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה .נתמכת בפלטפורמות  Eliteעם גרסת  BIOSבמהדורה  F.03ואילך.
 :HP Velocity 25הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
 26ערכת שילוב הניהול של  HPעבור  Microsoft System Center Configuration Managementמדור שני :ניתן להוריד בכתובת http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 :Ivanti Management Suite 27דרוש מנוי.
 HP Client Security Suite 28מדור רביעי :דורש התקנה של  Windowsומעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 :HP Password Manager 29דורש התקנה של  Internet Explorerאו ™ Chromeאו  .FireFoxייתכן שלא תהיה תמיכה באפליקציות ובאתרי אינטרנט מסוימים .ייתכן שהמשתמש יצטרך להפעיל או לאפשר את ההרחבה/התוספת בדפדפן האינטרנטHP .
 Sure Startדור  :4זמין במוצרי  HP ProDeskו ProOne-המצוידים במעבדי ® Intelדור .8
 30תצורת  :RAIDנמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי .הגדרת כונני נתונים מרובים במערך  RAIDהיא אופציונלית ומחייבת את הגדרת המוצר עם ™ vProבעת הרכישה.
 31שבב אבטחה משובץ של מודול  Trusted Platform Module TPM 2.0מגיע עם ) Windows 10באישור  :(Common Criteria EAL4+בחלק מהתרחישים ,מחשבים שבהם הוגדרה מראש מערכת ההפעלה  Windowsמסופקים עם תכונת  TPMמושבתת.
 32טכנולוגיית  Intel® Turbo Boostמצריכה מחשב עם מעבד עם יכולת  .Intel Turbo Boostביצועי  Intel Turbo Boostעשויים להשתנות בהתאם לחומרה ,לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת .ראה  www.intel.com/technology/turboboostלקבלת
מידע נוסף.
 33האצת המערכת של זיכרון ™ Intel® Optaneאינה מחליפה או מגבירה את זיכרון ה DRAM-במערכת ודורשת תצורה עם מעבד ™ 5)i Intel® Coreאו  +(7אופציונלי.
 34לצורך הפעלת חלק מהפונקציות של טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיות  Intel Active Managementו ,Intel Virtualization-דרושה 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.

הירשם לקבלת עדכונים
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