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מרתק ממש
שם המשחק של מחשב  HPנייד זה הוא השגת
השילוב המושלם בין עיצוב ,אמינות ומאפיינים
נהדרים .סגנון ופרודוקטיביות ,תוך התחשבות
במצבך הכלכלי  -הרי לך מוצר מרגש.

המאפיינים הנכונים ,במחיר הנכון

אחסון מהימן ועוצמה אמינה בתמורה למחיר חסר תקדים.

אפשרויות צבעוניות

מגוון צבעים מלאי חיים וכיסוי ארוג ,עמיד בפני טביעות אצבע ,מספקים לך דרך אופנתית להציג לראווה את המוצר
שברשותך.

חיי סוללה ארוכים

חיי סוללה ארוכים יותר פירושם יותר זמן מחוץ לבית ויותר זמן בנסיעות.

 2לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של  .Windowsייתכן שיידרשו למערכות רכיבי חומרה ,מנהלי התקן ו/או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד כדי לנצל את הפונקציונליות של  Windowsבמלואה Windows 10 .מתעדכן באופן
אוטומטי .מאפיין העדכון האוטומטי מופעל תמיד .ייתכן שעם הזמן על השימוש בעדכונים יחולו דרישות נוספות ועלויות בגין מתן שירותים על-ידי ספק שירותי האינטרנט ) .(ISPבקר בכתובת  [3] .http://www.microsoft.comדרוש תוכן בחדות גבוהה
) (HDלהצגה של תמונות בחדות גבוהה DTS 4 .והסמל ביחד הם סימנים מסחריים רשומים של  .© DTS, Inc. .DTS, Inc.כל הזכויות שמורות.
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Windows 10 Home 64

מערכת הפעלה

מעבד  Intel® Core™ i3-5005Uעם כרטיס גרפי  ,2 GHz) Intel HD 5500מטמון של  2 ,3 MBליבות(
משפחת מעבדים :מעבד Intel® Core™ i3

מעבד

זיכרון  DDR3L SDRAMבנפח (4 GB x 1) 4 GB

זיכרון

 SATAשל  5,400 ,500 GBסל"ד
Dropbox
צורב SuperMulti DVD

אחסון
מצלמת אינטרנט

מצלמת אינטרנט ) HP TrueVision HD Webcamקדמית( עם מיקרופון דיגיטלי משולב

קלות שימוש

חריץ למנעול  ;Kensington MicroSaverסיסמת הפעלה; מקבל התקני נעילת אבטחה של צד שלישי

וידיאו

כרטיס גרפי Intel HD 5500

רשת  10/100 BASE-T Ethernet LANמשולבת;  (1x1) 802.11b/g/nו Bluetooth® 4.0-משולב )תואם (Miracast

תקשורת

צג  BrightViewבחדות גבוהה בגודל  39.6ס"מ )" (15.6באלכסון ,עם תאורת  WLEDאחורית )(1,366 x 768

תצוגה

™ DTS Studio Soundעם  2רמקולים

קול

לוח מקשים

מקלדת בגודל מלא עם ריווח גדול בין המקשים ולוח מקשים מספרי משולב; לוח מגע עם תמיכה במחוות Multi-Touch

סוג סוללה

סוללת ליתיום יון 4 ,תאים41 WH ,

צבע מוצר

כסף לבן; עיצוב פסים ,דוגמת יהלומים

יציאת  ;HDMIיציאת אוזניות/מיקרופון משולבת;  2יציאות  ;USB 2.0יציאת  ;USB 3.0יציאת RJ-45
קורא כרטיסי מדיה דיגיטליים מסוג  SDבמגוון תבניות

יציאות

מתאם מתח  ACשל  45וואט

מתח

יישומי HP

HP 3D DriveGuard

תמיכה ושירות

McAfee LiveSafe™2

Skype ;Evernote

תוכנה

מידע נוסף

P/N: P5P41EA #ABT
קוד UPC/EAN: 889894538895

 2.19ק"ג; ארוז 3.05 :ק"ג; המשקל משתנה בהתאם לתצורה

משקל

ממדים

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

אחריות

 38.43 x 25.46 x 2.43ס"מ; ארוז 50.8 x 7.6 x 30.5 :ס"מ; הממדים משתנים בהתאם לתצורה
בעל אישור ® ;ENERGY STARבעל רישום EPEAT® Silver

אחריות מוגבלת למשך שנה על חלקים ,עבודה ושירות איסוף והחזרה
באפשרותך להרחיב את כיסוי האחריות של המוצר עד  3שנים לכל היותר; לקבלת מידע נוסף ,פנה אל משווק  HPשלך.

 1שטח אחסון מקוון פנוי של  25 GBבמשך שישה חודשים מתאריך הרישום .לקבלת פרטים מלאים ותנאי שימוש ,כולל מדיניות ביטול ,בקר באתר  .www.dropbox.comשירות אינטרנט נדרש ואינו כלול 2 .הצעה לגרסת ניסיון של  McAfee LiveSafeל-30
יום ללא תשלום )נדרשת גישה לאינטרנט( .כולל  30ימי ניסיון ראשונים .לקבלת עדכונים חיים בתום תקופת הניסיון דרוש מנוי(.

אביזרים ושירותים תואמים*

* לא כלול.

עכבר אלחוטי  ,HP Z4000סגול
E8H26AA

תיק  HP Trend Topload Caseבגודל  39.62ס"מ )"(15.6
L6V62AA

איסוף והחזרה למשך שלוש שנים
U1PS3E

המוצר עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות .© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P .המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש .המאפיינים הספציפיים
עשויים להשתנות בהתאם לדגם .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים
המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה .לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות של  Windows 8ו  .Windows 8.1לניצול
מלא של הפונקציונליות של  Windows 8ו  ,Windows 8.1ייתכן שתידרש לשדרג או לרכוש בנפרד רכיבי חומרה ,נהגים ו/או תוכנה עבור המערכת .בקר בכתובת
./http://windows.microsoft.com/he-IL
כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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