גיליון נתונים

מחשב שולחני HP 260 G3 Mini
גודל קומפקטי ,ביצועים גדולים ,מחיר משתלם.
 HP 260 Desktop Miniהקומפקטי במיוחד
מיועד למרחב העבודה המודרני עם מראה
עדכני ומסוגנן ,ומספק עיצוב חוסך מקום עם
הכלים החיוניים הדרושים לעסק ההולך וגדל
במחיר משתלם.
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● Windows 10 Pro
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● מעבדי ™ Intel® Coreדור שביעי

2

עיבוד רב-עוצמה
●
עזור למטב את הביצועים עבור צרכים עסקיים הולכים וגדלים עם מעבדי ™ Intel® Coreדור שביעי  ,2זיכרון אופציונלי ™ ,3Intel® Optaneזיכרון
4
4
 DDR4של עד  32ג'יגהבייט  ,ואפשרויות אחסון חזקות הכוללות כונני  SSDו. HDD-

עיצוב קטן ,רב-תכליתיות גדולה
● העיצוב הקומפקטי של מחשב ה Mini-השולחני הקומפקטי ,אפשרויות ההרכבה הגמישות 4והאביזרים האופציונליים 4מסייעים לתמיכה במגוון רחב
של תרחישי שימוש החל ממחשבים שולחניים למחשוב ציבורי וכלה בשילוט דיגיטלי.
עבוד בבטחה ללא עלויות נוספות
●
קבל את מחשב ה Mini-השולחני העסקי המשתלם המצויד באביזרים 4הדרושים לך ,וכן במעבדים חסכוניים בחשמל המסייעים בצמצום עלויות
האנרגיה.
תאימות עם דור קודם
●

עזור לשלוט בעלויות ולהמשיך להשתמש בציוד התואם הקיים שלך עם תמיכה סטנדרטית ב VGA-וביציאות טוריות.

כולל
●
הגן על עתידו של העסק שלך .המחשבים של  HPמפיקים את המרב מ Windows 10 Pro-כדי להגן עליך מפני איומי האבטחה הקיימים היום וכדי
לשפר ככל הניתן את מאפייני האבטחה והפרודוקטיביות המיועדים לעסק שלך.
● הפק את המרב מאביזרי ה Mini-התואמים של  HPהניתנים להרחבה .הרחב את אפשרויות האחסון ,הוסף יציאות מדור קודם עם מודולי הרחבה ,קבע
את ההתקן בבטחה בעזרת מתלי בטיחות ,או פנה מקום בשולחן העבודה שלך בעזרת מעמדים ומרכזי עבודה4,4,4.
●
עזור להגן על רכיבים פנימיים והארך את חיי המחשבים בסביבות העבודה התובעניות ביותר על-ידי צמצום כניסת חלקיקים הנישאים באוויר
באמצעות מסנן אבק אופציונלי4.
●
בצע משימות רבות יותר בעזרת שני צגים עם יציאת  HDMIויציאות  VGAב HD-מלא ,ובנוסף השתמש ב -6יציאות  USBלחיבור כל הציוד ההיקפי
הדרוש לך.
●
הגן על ההשקעה שלך והפעל את מחשב ה Mini-השולחני ישירות מהמקלדת כדי שלא תצטרך לפתוח את המארז או להתאמץ כדי להגיע ללחצן
ההפעלה כשאינו בהישג יד4.
שלב כונן קשיח סטנדרטי וכונן  Solid Stateמהיר ומהימן לקבלת מחשב עם אחסון כפול ורב עוצמה4.
●
●
הגן על המערכת שלך על-ידי הצבתה במקום בטוח .מחשב המיני השולחני קל המשקל הוא נוח לנשיאה ולאחסון.
●
מודול  (TPM) Trusted Platform Moduleהמשובץ מספק הצפנה מבוססת-חומרה כדי לסייע באבטחת הנתונים ובמניעת התקפות של וירוסים
ותוכנות זדוניות.
1
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טבלת מפרטים

גורם צורה

מערכת הפעלה זמינה

מעבדים זמינים

4,24

זיכרון מרבי
חריצי זיכרון

אחסון פנימי

כרטיס גרפי זמין

שמע

תקשורת
חריצי הרחבה
יציאות ומחברים
מפרצים לכוננים פנימיים
התקן קלט

תוכנות זמינות
ניהול אבטחה

חשמל

ממדים
משקל

סביבתי

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה
אחריות

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

מעבד  Intel® Celeron® 3865Uעם כרטיס גרפי  ,1.8 GHz) Intel® HD Graphics 610מטמון של  2מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i5-7200Uעם כרטיס גרפי ) Intel® HD 620תדר בסיס של 2.5
 ,GHzעד  3.1 GHzעם טכנולוגיית  ,Intel® Turbo Boostמטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(; מעבד  Intel® Core™ i3-7130Uעם כרטיס גרפי  ,2.7 GHz) Intel® HD Graphics 620מטמון של  3מגהבייט 2 ,ליבות(;
מעבד  Intel® Pentium® Gold 4415Uעם כרטיס גרפי  ,2.3 GHz) Intel HD 610מטמון של  2מגהבייט 2 ,ליבות(
עד זיכרון  DDR4-2133 SDRAMשל 32 GB 5,6
הערה בדבר זיכרון סטנדרטי :קצבי העברה של עד  2,133מיליון העברות לשנייה.
שני רכיבי SODIMM

 500 GBעד  TB 1כונן דיסק קשיח  SATAשל  7200סל"ד
 128 GBעד  256 GBכונן PCIe® NVMe™ M.2 SSD7
 128 GBעד  256 GBכונן PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD7
7

משולב :כרטיס גרפי  ;Intel® HD 610כרטיס גרפי Intel® HD 62021
 ,Conexant CX20632 codecשקע אוזניות/מיקרופון משולב ,שמע HD
Realtek RTL8111HSH-CG GbE :LAN
8
) WLAN: Realtek RTL8821CE-CG 802.11a/b/g/n/ac (1x1עם ®Bluetooth® 4.2 M.2 PCIe
 1 ;M.2 2230/2280 1 ;M.2 2230 1מחבר אחסון SATA19
)חריץ  M.2עבור  WLANוחריץ  M.2 2230/2280עבור אחסון(

קדמי :יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת;  2יציאות  USB 3.1מדור ראשון
אחורית :מחבר אנטנה חיצוני; מחבר מתח; יציאת  ;RJ-45יציאה טורית; יציאת  ;VGAשתי יציאות  ;USB 2.0שתי יציאות  USB 3.1דור ראשון; יציאת HDMI 1.412,18

כונן  HDDאחד של  2.5אינץ'
מקלדת קווית עצמאית
9,10
עכבר  USBאופטי של HP
9,10

 ;McAfee LiveSafe™ ;HP Jumpstart; HP PhoneWise; HP Support Assistant; HP Velocity ;HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey Supportקנה את ) Officeנמכר בנפרד(

14,15,16,17,22

חריץ למנעול; לולאת מנעול תלייה; מודול Trusted Platform Module (TPM) 2.0
מתאם מתח חיצוני של  65ואט ,עד  89%יעילות
 3.4 x 17.5 x 17.7ס"מ
 1.25ק"ג )מוגדר עם כונן  HDDאחד בלבד .נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה(.
דל בהלוגן

20

בעל אישור ENERGY STAR®; EPEAT® Gold

13

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך שנה ) (1-1-1וכוללת שנה אחריות עבור חלקים ,עבודה ותיקונים באתר הלקוח .כולל תמיכה טלפונית ללא תשלום  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע .שנה אחת באתר הלקוח
ועבודה אינם זמינים בכל המדינות .השירות מספק תנאים לעד  5שנים על-ידי בחירת חבילת  .Care Packלבחירת רמת השירות המתאימה עבור מוצר  HPשברשותך ,בקר ב HP Care Pack Central-בכתובת:
www.hp.com/go/cpc
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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 :

מקלדת עסקית דקה של HP
לעסקים בחיבור אלחוטי

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

ערכת כיסוי יציאה למחשב Mini
שולחני של HP

מסייע למנוע גישה לא מורשית ליציאות אחוריות של המחשב השולחני  Miniשל  HPעם ערכת כיסוי יציאה למחשב  Miniשולחני של .HP

תמיכה של  HPבחומרה של
שולחנות העבודה בלבד ,באתר
הלקוח ,ביום העבודה הבא,
למשך  3שנים

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

מק"טN3R88AA :

מק"טP3R65AA :

מק"טU6578E :

גיליון נתונים
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מחשב שולחני HP 260 G3 Mini
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
 Multicore 2מיועד 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.
 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 כמאפיינים אופציונליים.

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/
 3הערה :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-
 Multicore 4מיועד 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 היישום ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור של  ,Intelהמיתוג ו/או מתן השמות
אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 5במערכות 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  ;2133 MT/sקצב
הנתונים בפועל נקבע על-ידי המעבד המוגדר במערכת .עיין במפרטי המעבד לקבלת קצבי נתוני זיכרון נתמכים.
 6הלקוח יכול לגשת אל/לשדרג את כל חריצי הזיכרון.
 7בכוננים קשיחים ובכונני  1 ,Solid State Driveג'יגהבייט ) = (GBמיליארד בייט 1 .טרהבייט =  1טריליון בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  36ג'יגהבייט )עבור  (Windows 10משטח דיסק המערכת שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
] [8דרושים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט.
 9הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
] [10נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 (1) 12מחבר אנטנה חיצוני :יש להגדירו בעת הרכישה.
 13בעל 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
 HP ePrint 14דורש חיבור לאינטרנט 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.
 HP PhoneWise Client 15זמין רק בפלטפורמות נבחרות .לקבלת מידע על פלטפורמות נתמכות ודרישות מערכת  HP PhoneWiseראה .www.hp.com/go/HPPhoneWise
 16תוכנת  HP Support Assistantדורשת  Windowsוגישה לאינטרנט.
 :McAfee LiveSafe™ 17מנוי לשנה .הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
 (1) 18יציאת  :USB 2.0תומך בהתעוררות מ S4/S5-עם המקלדת/העכבר כשהם מחוברים וזמינים ב.BIOS-
 19עבור מחשב שולחני  Miniעם תצורת אחסון  ,M.2לא תהיה מסגרת כונן  .SATAאם יידרש לך אחסון או שדרוג לאחסון עם כונן  SATAכלשהו בגודל  2.5אינץ' ,בחר מסגרת כונן  SATAמסוג .DM 35W
 20ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 21הכרטיס הגרפי  Intel® HDהמשולב משתנה לפי המעבד.
 :HP Velocity 22הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
 23מערך שבבים משולב במעבד.

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated
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להשמטות במסמך זה.
 Windows ,Microsoftוהלוגו של  Windowsהינם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של  Microsoft Corporationבארה"ב ובמדינות/אזורים נוספים ,Intel .הלוגו של
 Unite ,Intel Core ,Intelו Core Inside-הם סימנים מסחריים רשומים של  Intel Corporationאו חברות הבת שלה בארצות הברית ובמדינות אחרות Adobe PDF .הוא סימן מסחרי של
 Adobe Systems Incorporated. AMDו Radeon-הם סימנים מסחריים של  ENERGY STAR .Advanced Micro Devices, Inc.והסימן של  ENERGY STARהם סימנים מסחריים
רשומים בבעלות ) U.S. Environmental Protection Agencyהסוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"ב( .כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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