الدليل المرجعي

أجهزة  HPكخدمة ()DaaS

ارتق بأجهزة وموارد تكنولوجيا المعلومات من خالل أجهزة  HPكخدمة
ِ
متاكمل يجمع بين األجهزة والبيانات التحليلية
حل
ً
شك ً
( ،1)DaaSوالتي ُت ّ
الدقيقة واإلدارة االستباقية وخدمات األجهزة ودورة الحياة.

والم ناسب ألعمالك.
اختر مزيج األجهزة الفريد
ُ

أجهزة كمبيوتر  HPالمكتبية للشراكت

الكمبيوتر الدفتري لألعمال من HP

اعتمد على األداء الفائق ومزايا األمان ألجهزة الكمبيوتر
قدمها لمساعدتك على العمل
المكتبية لألعمال التي ُن ّ
والتعاون بمنتهى الكفاءة والفعالية.

استمتع بالتصميم ال راقي واألداء الفائق والمرونة ألجهزة الكمبيوتر
أمان ا وسهولة في اإلدارة على مستوى العالم.1
المكتبية األكثر ً

� All-in-One Desktop PCs
� HP Chrome Desktops
� HP Collaboration Solutions
� HP Elite Desktop PCs

� HP Elite Slice Desktop PCs
� HP EliteDesk Desktop PCs
� HP ProDesk Desktop PCs

محطات عمل HP

� HP Chromebook
� HP EliteBook Notebook PCs
� HP ProBook Notebook PCs
� HP Spectre Pro Notebook PCs
�HP Elite x2 Detachable PCs
� HP Pro x2 Detachable PCs

�HP Spectre Pro x360 Convertible PCs
� HP x2 Detachable PCs
� HP x360 Convertible PCs
– أجهزة HP ElitePad
–  HP Proاللوحية

حلول  HPللبيع بالتجزئة2

لت في
ُص ّم مت من الداخل إلى الخارج َ
باحتياجاتكم ،وبالتالي فإن محطات  HP Zتوفر
فائق ا وثقة ال مثيل لها مع أحدث االبتاكرات
أداءا
ً
ً
والتقنيات ال رائدة.

الم تنقلة،
ً
بدءا من األجهزة التقليدية إلى األجهزة ُ
تعمل  HPعلى تقديم تجارب فريدة من نوعها
مك ن
للعمالء ُم تمثلة في الحلول التقنية التي ُت ّ
وت شرك العمالء.
الموظفين من أداء مهامهم ُ

الم تنقلة
� محطات عمل ُ HP
� محطة عمل  HP Zاالفتراضية
� حقائب ظهر محطة عمل HP Z VR
� محطات عمل HP Z

الم تنقلة لنقاط البيع بالتجزئة
� األنظمة ُ
� أنظمة نقاط البيع

وم ستخدميك.
اختر مزيج األجهزة والملحقات الفريد المناسب ألعمالك ُ

لي ضمن توفر األجهزة المناسبة لديك ألداء الوظيفة .
َس يتعاون معك أحد مندوبي  HPأو أحد شراكء  HPالمعتمدين في أجهزة  HPكخدمة َ
4

الم عتمد لخدمات أجهزة  HPكخدمةُ .ي رجى التواصل مع مندوب  HPأو الشريك المعتمد لخدمات أجهزة  HPكخدمة
	.1قد تتباين ُخ طط أجهزة  HPكخدمة و/أو المكونات المشمولة بحسب المنطقة أو الشريك ُ
حقوق ا قانونية
لمعرفة التفاصيل الخاصة في منطقتك .تخضع خدمات  HPللشروط واألحاكم المعمول بها في  HPللخدمة التي يتم تقديمها أو اإلشارة إليها للعميل في وقت الشراء .ربما يمتلك العميل
ً
طبق ا للقوانين المحلية المعمول بها ،وتلك الحقوق ال تتأثر بأي شلك من األشاكل بشروط وأحاكم الخدمة من  HPأو الضمان المحدود من  HPالذي يتم تقديمه مع منتجكم من .HP
إضافية
ً
خص صة فقط.
ُ .2م ّ
توف ر في الواليات المتحدة األمريكية من خالل عقود ُم ّ
الم عتمد لخدمات أجهزة  HPكخدمةُ .ي رجى التواصل مع مندوب  HPأو الشريك المعتمد لخدمات أجهزة  HPكخدمة
	.3قد تتباين ُخ طط أجهزة  HPكخدمة و/أو المكونات المشمولة بحسب المنطقة أو الشريك ُ
لمعرفة التفاصيل الخاصة في منطقتك.
طبق ا للقوانين المحلية المعمول بها،
حقوق ا قانونية إضافية
	تخضع خدمات  HPللشروط واألحاكم المعمول بها في  HPللخدمة التي يتم تقديمها أو اإلشارة إليها للعميل في وقت الشراء .ربما يمتلك العميل
ً
ً
وتلك الحقوق ال تتأثر بأي شلك من األشاكل بشروط وأحاكم الخدمة من  HPأو الضمان المحدود من  HPالذي يتم تقديمه مع منتجكم من .HP

صراحة في بيانات الضمان
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