
גיליון נתונים

HP Z2 Tower G5  תחנת עבודה
תחנת העבודה העוצמתית ביותר שלנו ברמה הבסיסית מגדירה מחדש את הציפיות.

יצרנו רמה חדשה לגמרי של ביצועים לתחנות עבודה
ברמה הבסיסית, כך שבאפשרותך לזרז פרויקטים של

BIM, עיבוד והדמיה מבלי לפספס פעימה.
וכשהדרישות שלך משתנות, בידך יכולת הרחבה

מרשימה לשדרוג.

*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מדד הביצועים החדש שלך לעוצמה של תחנת עבודה ברמה הבסיסית.HP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים
שחרר את העוצמה המלאה של הכרטיס הגרפי NVIDIA® Quadro RTX™ 6000 עם

מעבד בעל 10 ליבות על עומסי העבודה הכבדים שלך. עיצבנו את המערכת לאפס
הפרעות, כך שהרכיבים שלה פועלים תמיד במהירויות הגבוהות ביותר מבלי להתחמם או

להאט לעולם.

בנוי להתרחבות. עוצמה לצמיחה.
זקוק לשדרוג כרטיסים גרפיים? להגדלת הזיכרון או נפח האחסון? האם להוסיף כרטיסי
PCIe ייעודיים? לך על זה. תחנת העבודה הבסיסית הניתנת ביותר להרחבה שלנו היא

השקעה שתשתלם במשך שנים ארוכות.

אנו בודקים אותם כדי שתוכל לסמוך עליהם. בכל שעות היממה.
אתה זקוק לביצועים שתוכל לסמוך עליהם. זו הסיבה לכך שמוצרינו  עוברים 360 אלף
Intel® ואישורי תוכנה. יחד עם מעבד  MIL-STD שעות של בדיקות קפדניות, בדיקות

 ®Xeon  וזיכרון ECC, מחשב Z2 שלנו בנוי לעומסי עבודה קשים.

.HP תחנת העבודה המאובטחת ביותר של
מאפייני אבטחה מתקדמים כלולים כסטנדרט בכל מארז Z2. אמצעי הגנה למערכות כמו
ה-BIOS עם יכולת תיקון עצמי, עוזרים לנעול את ההתקן, הנתונים והזהות שלך היטב.

Windows 10 Pro ענה על צרכי המשתמש הייחודיים שלך עם מבחר מערכות ההפעלה
. Linux®  64  או

קבל ביצועים עוצמתיים באפליקציות עם הליך משנה יחיד ועם הליכי משנה מרובים
Intel® Core™ . הודות למעבדים מהדור האחרון  ®Intel® Xeon  בעל 10 ליבות ו-

השג זרימת עבודה מרבית בתלת-ממד עם תמיכה בכרטיסים גרפיים מקצועיים מרובים של
.Ultra עד Entry בתלת-ממד ברמת AMD-ו NVIDIA® 

עם התמיכה ב-NVIDIA Quadro® RTX 6000, תקבל ביצועים ממוטבים להדמיה
רכז את צי תחנות העבודה שלך והפעל כוח עבודה מרוחק עם HP ZCentral, שהוא פתרון

חומרה ותוכנה מלא.
חסוך מקום בפריסת המשרד שלך עם מערכת קטנה יותר ב-15% לעומת הדור הקודם

, VGA , DP 1.4 התאם את הצרכים של היום והתכונן לצורכי העתיד. האפשרויות כוללות
USB Type-A , HDMI  כפול,  ®USB Type-C עם Alt-DP או יציאה טורית נוספת, ועוד.

קבל מספר חיבורי רשת במהירות גבוהה כולל אפשרות ל-LAN נוסף.
אפשרויות אספקת מתח מרובות, כולל 700W PSU המתקדמת, מאפשרות דרישות גדלות

והולכות של ה-GPU גם עם מעבדים במתח הגבוה היותר ובתצורות העשירות ביותר.
עם אפשרות לכוננים בהצפנה עצמית, אתה יכול להיות סמוך ובטוח שאם מכשיר

האחסון שלך ייפול לידיים הלא נכונות, לא ניתן יהיה לגשת ל-IP היקר שלך.
ZCentral הישאר מעודכן עם התראות על מצב החומרה באמצעות תוכנת הניהול מרחוק
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HP Z2 Tower G5  לעסקיםגיליון נתונים | תחנת עבודה Windows 11 Pro ממליצה על HP

תחנת עבודה  HP Z2 Tower G5 טבלת מפרטים

*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מערכות הפעלה זמינות

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro עבור תחנות עבודה

HP –  Windows 11 Home ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים
Windows 10 Pro

Windows 10 Pro עבור תחנות עבודה
HP –  Windows 10 Home ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים

Windows 11 Pro for Workstations (מותקן מראש עם אפשרות שנמוך Windows 10 Pro לתחנות עבודה)
Ubuntu 20.04 LTS

Linux® -מתאים ל

מעבד  Intel® Core™ i3  דור עשירי; מעבד  Intel® Core™ i5  דור עשירי; מעבד  Intel® Core™ i7  דור עשירי; מעבד  Intel® Core™ i9  דור עשירי; מעבד  ®Intel® Xeon דור עשירימשפחת מעבדים

מעבדים זמינים

מעבד  Intel® Core™ i3-10100  עם כרטיס גרפי  Intel® UHD 630  (תדר בסיס של  3.6 ג'יגה-הרץ , עד 4.3  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost Technology, מטמון L3 של 6  מגהבייט,  4 ליבות); מעבד  Intel® Core™ i3-10300  עם כרטיס גרפי
 Intel® UHD 630  (תדר בסיס של  3.7 ג'יגה-הרץ , עד 4.4  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון  L3   של 8  מגהבייט,  4 ליבות); מעבד Intel® Core™ i3-10320 עם כרטיס גרפי Intel® UHD 630 (תדר בסיס של 3.8  ג'יגה-הרץ , עד 4.6  ג'יגה-הרץ 
עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 8  מגהבייט,  4 ליבות); מעבד  Intel® Core™ i5-10400  עם כרטיס גרפי  Intel® UHD 630  (תדר בסיס של 2.9 ג'יגה-הרץ , עד 4.3  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 12  מגהבייט, 

6 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד Intel® Core™ i5-10400F (תדר בסיס של 2.9 ג'יגה-הרץ , עד 4.3  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 12  מגהבייט, 6 ליבות); מעבד Intel® Core™ i5-10500 עם כרטיס גרפי
Intel® UHD 630 (תדר בסיס של 3.1  ג'יגה-הרץ, עד 4.5  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 12  מגהבייט,  6 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד  Intel® Core™ i5-10600  עם כרטיס גרפי  Intel® UHD 630  (תדר בסיס
של 3.3 ג'יגה-הרץ , עד 4.8   ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 12  מגהבייט,  6 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד  Intel® Core™ i5-10600K  עם כרטיס גרפי  Intel® UHD 630  (תדר בסיס של  4.1 ג'יגה-הרץ , עד 4.8 

ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 12  מגהבייט,  6 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד Intel® Core™ i7-10700 עם כרטיס גרפי Intel® UHD 630 (תדר בסיס של 2.9  ג'יגה-הרץ, עד 4.8  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית
,Intel® Turbo Boost תדר בסיס של  3.8 ג'יגה-הרץ , עד 5.1  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית)  Intel® UHD 630  עם כרטיס גרפי  Intel® Core™ i7-10700K  מעבד ; Intel® vPro®  של 16  מגהבייט,  8 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית L3 מטמון ,Intel® Turbo Boost

מטמון של 16  מגהבייט L3,  8 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד  Intel® Core™ i9-10900  עם כרטיס גרפי  Intel® UHD 630  (תדר בסיס של 2.8 ג'יגה-הרץ , עד 5.2  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 20 מגהבייט, 
10 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד Intel® Core™ i9-10900F (תדר בסיס של 2.8 ג'יגה-הרץ , עד 5.2  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 20  מגהבייט, 10 ליבות); מעבד  Intel® Core™ i9-10900K  עם כרטיס

Intel® UHD P630  עם כרטיס גרפי Intel® Xeon® W-1290P מעבד ; Intel® vPro®  תמיכה בטכנולוגיית ,(10 ליבות  ,L3 מטמון של 20  מגהבייט ,Intel® Turbo Boost תדר בסיס של 3.7 ג'יגה-הרץ , עד 5.3  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית)  Intel® UHD 630  גרפי
(תדר בסיס של 3.7  ג'יגה-הרץ , עד 5.3  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 20  מגהבייט,  10 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד Intel® Xeon® W-1270 עם כרטיס גרפי  Intel® UHD P630 (תדר בסיס של 3.4 
ג'יגה-הרץ , עד 5.0  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 16  מגהבייט,  8 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד Intel® Xeon® W-1250P עם כרטיס גרפי  Intel® UHD P630 (תדר בסיס של 4.1  ג'יגה-הרץ , עד 4.8 

ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 12  מגהבייט,  6 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד Intel® Xeon® W-1270P עם כרטיס גרפי  Intel® UHD P630 (תדר בסיס של 3.8  ג'יגה-הרץ , עד 5.1  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית
Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 16  מגהבייט,  8 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד Intel® Xeon® W-1250 עם כרטיס גרפי  Intel® UHD P630 (תדר בסיס של 3.3  ג'יגה-הרץ , עד 4.7  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון

L3 של 12  מגהבייט,  6 ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro;  מעבד Intel® Xeon® W-1290 עם כרטיס גרפי Intel® UHD P630 (תדר בסיס של 3.2  ג'יגה-הרץ , עד 5.2  ג'יגה-הרץ  עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 20  מגהבייט,  10
ליבות), תמיכה בטכנולוגיית  ®Intel® vPro ; מעבד Intel® Core™ i9-10850K עם כרטיס גרפי  Intel® UHD Graphics 630  (תדר בסיס של 3.6 ג'יגה-הרץ, עד 5.2  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost Technology, מטמון L3 של 20  מגהבייט,  10

ליבות)

 Intel® W480ערכת שבבים

Towerגורם צורה

זיכרון מרבי
זיכרון DDR4-3200 ECC SDRAM של 128  ג'יגהבייט; זיכרון DDR4-3200 SDRAM ללא ECC של 128  ג'יגהבייט

קצבי העברה של עד 2,933  מיליון העברות לשנייה.

קצבי העברה של עד 2,933  מיליון העברות לשנייה.

4 רכיבי DIMMחריצי זיכרון

אחסון פנימי

 2 TB SATA SSD GB 256  עד 
HP Z Turbo PCIe® NVMe™ SSD M.2 GB 256  עד TB 2  כונן 

PCIe® NVMe™ SED Opal 2 M.2 SSD    HP Z Turbo 256  כונן GB עד
PCIe® NVMe™ SED Opal 2 M.2 SSD    HP Z Turbo 512  כונן GB   עד

GB 500  עד TB 2  כונן דיסק קשיח SATA של  7200 סל"ד
TB 1 עד TB 8  כונן דיסק קשיח Enterprise SATA של  7,200 סל"ד

PCIe® NVMe™ SSD GB 256  עד TB 1 כונן 
SATA SED Opal 2 SSD עד GB 256  כונן 
SATA SED Opal 2 SSD עד   GB 512  כונן 

PCIe® NVMe™ SED Opal 2 M.2 SSD    HP Z Turbo כונן TB 1 עד
PCIe® NVMe™ SED Opal 2 M.2 SSD    HP Z Turbo 2  כונן TB עד

כונן DVD-ROM דק; צורב HP Blu-ray דק; כונן DVD-Writer דק  (##opticaldriveavailnote##)כונן אופטי

כרטיס גרפי זמין

NVIDIA® Quadro® P620  ;(ייעודי של  2 ג'יגהבייט GDDR5 זיכרון) NVIDIA® Quadro® P400  ;(ייעודי של  4 ג'יגהבייט GDDR5 זיכרון) NVIDIA® Quadro® P1000  ;(  ייעודי של 4  ג'יגהבייט  GDDR5 זיכרון)  AMD Radeon™ Pro WX 3200  בדיד: כרטיס גרפי
(זיכרון GDDR5 ייעודי של  2 ג'יגהבייט);  NVIDIA® Quadro® P2200 (זיכרון GDDR5X ייעודי של 5 ג'יגהבייט);  NVIDIA® T1000 (זיכרון GDDR6 ייעודי של  4 ג'יגהבייט)

3D ברמה גבוהה: NVIDIA® Quadro® RTX 4000 (זיכרון GDDR6 ייעודי של 8  ג'יגהבייט); כרטיס גרפי   AMD Radeon™ Pro W5500  (זיכרון GDDR5 ייעודי של 8  ג'יגהבייט ); כרטיס גרפי   AMD Radeon™ Pro W5700  (זיכרון GDDR5 ייעודי של 8 
ג'יגהבייט )

3D ברמה גבוהה במיוחד: NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 (זיכרון GDDR6 ייעודי של 16  ג'יגהבייט  ); NVIDIA® Quadro RTX™ 6000 (זיכרון GDDR6 ייעודי של 24  ג'יגהבייט  )

רמקול מונו פנימי Realtek ALC3205-VA2-CG, 2.0Wשמע

חריץ  PCIe 3 x4 (מחבר x16); חריץ  PCIe 3 x16 (מחבר x16); חריץ M.2 2230 PCIe 3 x1 ; 2 חריצי M.2 2280 PCIe 3 x4 ; 2 חריצי  PCIe® 3 x1 (מחבר x4) (חריץ M.2 עבור WLAN ושני חריצי M.2 2230/2280 עבור אחסון)חריצי הרחבה

יציאות ומחברים

; 5Gbps עם קצב איתות של SuperSpeed USB Type-A 10 יציאותGbps; 2 עם קצב איתות של SuperSpeed USB Type-A קדמי: יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; 2 יציאות
; 10Gbps עם קצב איתות של SuperSpeed USB Type-A 5 יציאותGbps; 2 עם קצב איתות של SuperSpeed USB Type-A 2 יציאות ; DisplayPort™ 1.4 2 יציאות ; USB 2.0 יציאות RJ-45; 2 אחורית: כניסת שמע; יציאת שמע; יציאת

יציאות אופציונליות: יציאת Flex IO עליונה – בחר אחת מהאפשרויות הבאות: יציאת SuperSpeed USB Type-A כפולה עם קצב איתות של 5Gbps; יציאה טורית; יציאת Flex IO תחתונה – בחר אחת מהאפשרויות הבאות: יציאת DisplayPort™ 1.4, יציאת
HDMI 2.0b, יציאת VGA, יציאת SuperSpeed USB Type-A כפולה עם קצב איתות של 5Gbps, יציאת  ®SuperSpeed USB Type-C עם קצב איתות של 10Gbps (אספקת מתח USB, מצב חלופי של  ™DisplayPort), יציאת GbE LAN, יציאת

 2.5 GbE LAN Thunderbolt™ 3 (קצב איתות של 40Gbps) עם יציאת  ®SuperSpeed USB Type-C עם קצב איתות של 10Gbps, יציאת 

מקלדת PS/2 עסקית דקה של HP; מקלדת USB עסקית דקה של HP; מקלדת אלחוטית עסקית דקה של HP; מקלדת עם כרטיס חכם של USB  (CCID ); מקלדת HP USB Premium; מקלדת אלחוטית HP Premium; שילוב מקלדת דקה ועכבר אלחוטיים עסקייםהתקני קלט
;HP USB Premium HP; עכבר עסקי בחיבור PS/2 של HP; עכבר אלחוטי עסקי של HP; עכבר USB חוטי שחור; עכבר אלחוטי HP Premium; עכבר חוטי  של 

Intel® I219-LM PCIe® GbE : LAN משולב; Intel® I350-T2 GbE NIC עם 2 יציאות; Intel® I350-T4 GbE NIC עם 4 יציאות; Intel® X710-DA2 10GbE SFP+ NIC עם 2 יציאות ; מקלט-משדר Intel® X550-T2 10GbE NIC ; HP 10GbE SFP+ SR עם 2תקשורת
;  Bluetooth® 5.2 וכרטיס אלחוטי WLAN: Intel® Wi-Fi 6 AX201 (2x2)  ; יציאות; Aquantia AQN-108 5GbE NIC עם יציאה אחת 

אחד- "5.25 ; שני כונני  3.5 אינץ'; שני כונני M.2 NVME 2280 SSDמפרצי כוננים

HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant ; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; ערכת  ;HP Manageability Integrationתוכנות

ערכת מנעול אבטחה למחשב עסקי של  HP; ערכת מנעול כבל HP Keyed; מנעול סולנואיד למכסה וחיישן של HP; ערכת מנעול כבל HP UltraSlim; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP Sure Start דור שישי; HP Sure Run דור שלישי;ניהול אבטחה
HP Sure Recover דור שלישי; HP BIOsphere דור שישי; HP Sure Admin; HP Client Security Manager דור שישי;

350 ואט בטווח רחב עם יעילות של PFC ,92% פעיל; 700 ואט בטווח רחב עם יעילות של PFC ,92% פעיל; 500 ואט בטווח רחב עם יעילות של PFC ,90% פעילהפעלה

x 16.9  x   35.6  38.5 ס"מ; (כיוון סטנדרטי של תצורת Tower.)מידות

החל מ-7 ק"ג; (נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה.)משקל

Ecolabel זמינותאישורי TCO תצורות מורשות זמינות; תצורות עם אישור ®EPEAT

מאושר  ENERGY STAR ®  5.0 אישור Energy Star (מספר סדרה תוקן)

דל בהלוגןמפרטים עם השפעה בת-קיימא

כל צגי HP Z ו-HP DreamColor נתמכים.צגים תואמים

הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך 3 שנים (3-3-3) וכוללת 3 שנות אחריות עבור חלקים, עבודה ותיקונים באתר הלקוח. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/לאזור. בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.אחריות
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HP Z2 Tower G5  תחנת עבודה

אביזרים ושירותים (לא כלול)

תמיכת חומרה של HP באתר הלקוח ביום
העבודה הבא למשך 5 שנים לתחנות

עבודה

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

U7944E :מק"ט
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HP Z2 Tower G5  תחנת עבודה
הערות שוליים להעברת הודעות

.HP לא נועדה להוכיח התאמה לחוזים מטעם משרד ההגנה האמריקני או לשימוש צבאי. תוצאות הבדיקה אינן מהוות ערובה לביצועים עתידיים בתנאי בדיקה אלה. בכל סוג של נזק מקרי נדרשת חבילת שירות אופציונלית להגנה מפני נזק מקרי של MIL-STD בדיקת .MIL-STD עובר את בדיקת 
  Multicore מיועד 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 Intel, המיתוג ו/

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. מערכת ההפעלה Windows 10 מתעדכנת באופן
.http://www.windows.com אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת

 נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 התוכנה HP ZCentral Connect Software מחייבת רכישה של רישיון Floating License תמידי לכל חיבור סימולטני ורכישה של שירות תמיכה בתוכנה למשך שנה אחת של ZCentral Connect ומחייבת הורדה באתר hp.com/ZCentral. מחייב את תוכנת HP ZCentral Remote Boost אשר ניתן להוריד

בכתובת hp.com/ZCentralRemoteBoost, מערכת הפעלה של Windows Server 2016 , Windows 10 ואילך, Microsoft Active Directory ו-Intel Active Management Technology לקבלת מאפיינים נבחרים.
 יש להגדיר את תצורת Flexible I/O בעת הרכישה.

 מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.
 

הערות שוליים למפרטים טכניים
 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקנים או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה. מערכת ההפעלה Windows 10 מתעדכנת באופן

.http://www.windows.com אוטומטי, ומאפיין זה פעיל תמיד. ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת
 Intel Xeon W-1290 , Intel Xeon W-1270P , Intel Core i3-10300 , Intel Core i3-10320 , Intel Core i5-10400F , Intel Core i9-10900F זמין ברבעון הראשון של 2021.

 Intel I350-T4 4-port GbE NIC הוא AMO בלבד.
http://intel.com/vpro חלק מהפונקציונליות דורש תוכנה נוספת של צד שלישי כדי לפעול. ראה .TPM 2.0-ו WLAN ו/או כרטיס vPro קווי תומך LAN כרטיס ,vPro מערך שבבים תומך ,vPro 64 סיביות, מעבד נתמך מסוג  Windows 10 Pro דרושים Intel® vPro™  לפונקציונליות מלאה של 

 ביצועי Intel Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. בקר באתר http://www.intel.com/technology/turboboost לקבלת מידע נוסף.
Thunderbolt תהיה תפוסה לאחר התקנת Flex IO יציאת 

 עבור כונני אחסון, ג'יגהבייט = 1 מיליארד בייט. טרהבייט = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד 35 ג'יגהבייט (עבור Windows) שמורים לתוכנת שחזור המערכת.
 מקלדות ועכבר זמינים כמאפיינים אופציונליים או נוספים. מקלדת HP ועכבר HP עם קוטל חיידקים זמינים בסין בלבד.

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Ubuntu. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן, תוכנות או BIOS משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, כדי לנצל את הפונקציונליות של Ubuntu  במלואה. ניתן לעדכן את Ubuntu אוטומטית. ייתכן שיחולו לאורך זמן דמי שימוש
של ספק שירותי האינטרנט ודרישות נוספות עבור עדכונים.

 כרטיס גרפי Intel® HD graphics 630 ניתן להגדרה כאפשרות לכרטיס גרפי עצמאי; הכרטיס הגרפי  Intel® HD P630 נמצא בשימוש רק כאשר טכנולוגיית  ™NVIDIA® Optimus מופעלת.
Floating License נדרשת רכישה של רישיון תמידי למשתמש יחיד או של רישיון ,Z ללא רכישת רישיון. לגבי התקנים שולחים שאינם מדגמי Z אך ניתן להוריד ולהפעיל אותו בכל המחשבים השולחניים והניידים מדגמי ,Z Workstation אינו מותקן מראש בתחנות עבודה מסוג HP ZCentral Remote Boost 
תמידי לגרסאות הפועלות בו-זמנית וכן רכישה של תמיכת תוכנה עבור ZCentral Remote Boost. RGS מחייב מערכת הפעלה של RHEL , Windows  (7 או 8), UBUNTU 18.04 LTS, או HP ThinPro 7. מערכת הפעלה MacOS  (10.13 ואילך) נתמכת רק בצד המקבל. דרושה גישה לרשת. התוכנה זמינה להורדה

.hp.com/ZCentralRemoteBoost בכתובת
Intel מיועד 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 Multicore  

אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 תצורות מאושרות TCO זמינות כאשר תצורות ENERGY STAR נבחרות עם מחבר USB Type-C® . ENERGY STAR זמין עם שילוב של מעבדי CPU בעלי ביצועים גבוהים, מעבדי GPU בעלי ביצועים גבוהים ותצורות זיכרון נבחרות.

.HP וזמין במחשבים נבחרים של Windows דור שישי מחייב את HP Client Security Manager 
https://www8.hp.com/us/en/workstations/performance-advisor.html :מהיום הראשון – ובכל יום לאחר מכן. לקבלת מידע נוסף או להורדה HP מוכנה ומזומנה לעזור לך להפיק את המרב מתחנת העבודה של HP Performance Advisor -  HP Performance Advisor תוכנת 

.www.epeat.net עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת EPEAT®  מצב .IEEE 1680.1-2018 EPEAT®  בהתאם לתקן US EPEAT®  מבוסס על רישום 
 שכפול של חומר המוגן בזכויות יוצרים אסור בהחלט. המהירויות בפועל עשויות להשתנות. תאימות למדיה בטכנולוגיית Double Layer עשויה להשתנות מאוד בין הדגמים השונים של נגני DVD ביתיים וכונני DVD-ROM. לתשומת לבך, DVD-RAM אינו יכול לקרוא או לכתוב למדיה של 2.6  ג'

 עם Blu-Ray, עלולות להתעורר בעיות מסוימות בתקליטורים, בחיבור דיגיטלי, בתאימות ו/או בביצועים שאינן מהוות פגם במוצר. הפעלה ללא תקלות בכל המערכות אינה מובטחת. כדי שכותרי Blu-ray מסוימים יוכלו לפעול, ייתכן שיהיה צורך בחיבור דיגיטלי מסוג DVI או HDMI, והצג
 תוכנת HP Support Assistant דורשת התקנת Windows וגישה לאינטרנט.

 מאפייני HP BIOSphere דור שישי עשויים להשתנות בהתאם לפלטפורמות ולתצורות.
http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html מהכתובת HP ניתן להוריד את ערכת שילוב יכולות הניהול של 

 HP Client Security Manager דור שישי מחייב את Windows והוא זמין במחשבי HP Elite ו-Pro נבחרים.
.https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick לקבלת פרטים מלאים, ראה .Enterprise או Windows 10 Pro או Windows 11 Pro מחייב התקנה של HP Sure Click-שימוש ב 

 HP Sure Start דור שישי זמין במחשבים ותחנות עבודה נבחרים של HP. למידע על זמינות, יש לעיין במפרט המוצר.
 AMD  או Intel®  עם מעבדים נבחרים של Windows 10 או Windows 11 ומחשבי תחנת עבודה נבחרים מבוססי Elite  ,HP Pro דור שלישי זמין במחשבי HP Sure Run 

 HP Sure Recover דור שלישי זמין במחשבי HP נבחרים ודורש חיבור רשת פתוח. יש לגבות קבצים חשובים, נתונים, תמונות, סרטוני וידאו וכדומה לפני השימוש ב-HP Sure Recover כדי להימנע מאובדן נתונים.
Intel® Optane אינו תומך בפלטפורמות עם HP Secure Erase .במהדורה המיוחדת מספר 800-88 שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה "Clear" מחיקה מאובטחת בהתאם לשיטות המתוארות בשיטת הניקוי 

 תצורות עם Xeon W-1250P ו-W-1290P מוצעות בדגם בעל הביצועים הגבוהים (לוח אם של 125 ואט) בלבד.
 PCIe NVMe SSD של 256 ג'יגהבייט עד 1 טרהבייט אינו זמין עד נובמבר 2020 ומחייב הגדרת תצורה על ידי היצרן.

Microsoft Office במצב קריאה בלבד, כאשר PDF וקובצי (PowerPoint , Excel , Word)  Microsoft Office קבצים מצורפים נתמכים כוללים קובצי .Chromium™ -ו  Google Chrome™  , Microsoft Internet Explorer-ותומך ב Enterprise או Windows 10 Pro  ,Windows 11 מחייב את HP Sure Sense 
או Adobe Acrobat מותקנים במחשב.

 ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
.Apple או Android לסמרטפונים דרך חנות HP Sure Admin Local Access Authenticator ואפליקציית http://www.hp.com/go/clientmanagement מהכתובת HP ערכת שילוב יכולות הניהול של ,HP BIOS , Windows 10 או Windows 11 מחייב התקנת HP Sure Admin 

hp.com/go/getupdated הירשם לקבלת עדכונים

 .Copyright 2023 HP Development Company, L.P ©  המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים
ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

 
Pentium , Intel , הסמל של Optane , vPro  ,Thunderbolt  ,Intel Core  ,Intel וכן Core Inside הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Intel Corporation או חברות-הבת שלה בארצות הברית ובמדינות אחרות.

Adobe Systems הוא סימן מסחרי של USB Implementers Forum. Adobe PDF הם סימנים מסחריים של USB-C® -ו USB Type-C®  .במסגרת רישיון  HP Inc.  הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי Bluetooth
(VESA® ) הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו DisplayPort™  והסמל של DisplayPort™  .בארה"ב (EPA) הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה Incorporated. Energy Star

בארצות הברית ובמדינות/אזורים אחרים. NVIDIA, הסמל של Quadro  , NVIDIA ו-GeForce הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של NVIDIA Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. Bluetooth הוא סימן
מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי  .HP Inc  במסגרת רישיון. AMD  ו-Radeon הם סימנים מסחריים של  .Advanced Micro Devices, Inc. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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