
גיליון נתונים

HP Z4 G4  תחנת עבודה
HP תחנת העבודה עם הביצועים הנמכרת ביותר של

תחנת העבודה הפופולרית ביותר של HP, המושלמת לתכנון ולהדמיה,
מספקת ביצועים הורסים עבור מגוון רחב של אפליקציות. עם בחירה בין

מעבדי  ®Intel® Xeon או Core™ X ותמיכה ב-Extreme Graphics כפול,
אתה מקבל את כל מה שאתה צריך, פשוט ולעניין.

*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

פונקציונליות עשירה במאפייניםHP ממליצה על Windows 11 Pro לעסקים
Z4 מקדים את זמנו עם מאפיינים סטנדרטיים רבים יותר לעומת כל תחנת עבודה אחרת

של HP בעלת מעבד יחיד. עם אפשרויות מרובות של תצורה, באפשרותך לבחור את
השילוב המושלם של רכיבים שעונה על דרישות הביצועים שלך.

תחנת כוח של הדמיה
,CAD הדמה את הפרוייקט שלך בכל עת עם היכולת לעבור בצורה חלקה בין אפליקציות

עיבוד וסימולציה בתלת-ממד. Z4 יכול בקלות להתמודד עם משימות הדורשות עיבוד
בתדירות גבוהה, ליבות מרובות ויחידות לעיבוד גרפיקה בעוצמה גבוהה לקבלת תהליך

עיצוב מיטבי.

HP תחנות העבודה המאובטחות ביותר של
מאפייני אבטחה מתקדמים כלולים כסטנדרט בכל Z4. היה סמוך ובטוח שההתקן שלך,

זהותך והנתונים שלך בטוחים עם תוכנות אבטחה כגון HP Client Security Suite מדור
3, הכוללים BIOS עם יכולת תיקון עצמי. 3 ו-HP Sure Start מדור 

כולל
Windows 10 Pro ענה על צורכי המשתמש הייחודיים שלך עם מבחר מערכות ההפעלה

Linux®  או for Workstations 64
הפעל אפליקציות מקצועיות תובעניות עם מעבדי  ®Intel® Xeon מהדור החדש ביותר

הזמינים עם עד 18 ליבות עבור ביצועים רבי עוצמה ופרודוקטיביות.
התנסה במחיר/ביצועים הורסים באפליקציות בעלות ריבוי הליכי משנה או בזרימות

Intel® Core™ X- עבודה משולבות כגון עיצוב מבוסס סימולציה, עם מעבדים מסדרת
Intel® . Series: מעבדי ה-Socket היחיד בעלי הביצועים הגבוהים של 

התייחס לגרפיקה ברצינות ותוכל להשיג יעילות שיא בעזרת גישה למבחר רחב של
כרטיסים גרפיים  ®NVIDIA ו-AMD מקצועית, מרמה בסיסית ועד 3D מתקדם.

התקן חומרת אחסון ברמה מקצועית, ושפר את האפליקציות המחייבות אחסון מבלי
להתפשר על חריצי PCIe סטנדרטיים.

העיצוב המרהיב כולל ידיות קדמיות ואחוריות שמאפשרות לך למקם מחדש את המערכת
בקלות.

חסוך מקום בארגון המשרד שלך עם מארז קטן ב-10% לעומת הדור הקודם.
חיבורי רשת מרובים במהירות גבוהה הם קלים ומהירים עם יציאות 1GbE LAN משובצות

עם טכנולוגיית Thunderbolt™ 3* להעברת נתונים מהירה.
מודול הקלט/פלט הקדמי הכפול האופציונלי  ™USB 3.1 G2 Type C מאפשר לך להעביר

נתונים אל שירותים באמצעות טכנולוגיית חיבור מודרנית בקצבי נתונים גבוהים יותר.
הכוננים בהצפנה עצמית האופציונליים מונעים גישה חיצונית, כדי שה-IP רב הערך שלך

לא יגיע לידיים הלא נכונות.
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תחנת עבודה  HP Z4 G4 טבלת מפרטים

*תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מערכות הפעלה זמינות

Windows 11 Pro
Windows 11 Pro עבור תחנות עבודה

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

Windows 10 Pro עבור תחנות עבודה
Ubuntu 20.04 LTS

Red Hat® Enterprise Linux® 
(Ubuntu 20.04 LTS, גרסת 64 סיביות, מוכן ל-Red Hat® Enterprise Linux® drop-in-box , HP Linux, זכאות לשנה אחת)

מעבד מסדרת Intel® Core™ X; מעבד Intel® Xeon® Wמשפחת מעבדים

מעבדים זמינים

מעבד Intel® Core™ i9-10900X (תדר בסיס של 3.7 ג'יגה-הרץ , עד 4.7  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost , מטמון L3 של 19.25  מגהבייט, 10 ליבות); מעבד Intel® Core™ i9-10920X (תדר בסיס של 3.5 ג'יגה-הרץ , עד 4.8  ג'יגה-הרץ עם
Intel® מעבד ;(של 19.25  מגהבייט, 14 ליבות L3 מטמון , Intel® Turbo Boost תדר בסיס של  3.3 ג'יגה-הרץ , עד 4.8  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית) Intel® Core™ i9-10940X של 19.25  מגהבייט  , 12 ליבות); מעבד L3 מטמון , Intel® Turbo Boost טכנולוגיית
Intel® תדר בסיס של  3.6 ג'יגה-הרץ , עד 3.9  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית) Intel® Xeon® W-2123 מעבד ;(של 24.75  מגהבייט, 18 ליבות L3 מטמון ,Intel® Turbo Boost תדר בסיס של 0. 3 ג'יגה-הרץ , עד 4.8  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית) Core™ i9-10980XE

Turbo Boost, מטמון L3 של 8.25  מגהבייט, 4 ליבות); מעבד Intel® Xeon® W-2125 (תדר בסיס של 4.0 ג'יגה-הרץ, עד 4.5  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 8.25  מגהבייט, 4 ליבות); מעבד Intel® Xeon® W-2133 (תדר בסיס
של  3.6 ג'יגה-הרץ , עד 3.9  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 8.25  מגהבייט, 6 ליבות); מעבד Intel® Xeon® W-2255 (תדר בסיס של 3.7 ג'יגה-הרץ, עד 4.7  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 19.25 

מגהבייט, 10 ליבות); מעבד Intel® Xeon® W-2265 (תדר בסיס של 3.5 ג'יגה-הרץ , עד 4.8  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 19.25  מגהבייט, 12 ליבות); מעבד Intel® Xeon® W-2223 (תדר בסיס של  3.6 ג'יגה-הרץ , עד 3.9 
ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 8.25  מגהבייט, 4 ליבות); מעבד Intel® Xeon® W-2225 (תדר בסיס של 4.1 ג'יגה-הרץ , עד 4.6  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית Intel® Turbo Boost, מטמון L3 של 8.25  מגהבייט, 4 ליבות); מעבד

Intel® תדר בסיס של 3.9 ג'יגה-הרץ , עד 4.5  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית) Intel® Xeon® W-2245 מעבד ;(של 8.25  מגהבייט, 6 ליבות L3 מטמון ,Intel® Turbo Boost תדר בסיס של 3.8 ג'יגה-הרץ , עד 4.6  ג'יגה-הרץ עם טכנולוגיית) Intel® Xeon® W-2235
Turbo Boost, מטמון L3 של 16.5  מגהבייט , 8 ליבות)

(תצורות עם מעבדי Intel® Core™ X תומכות רק בערכת משנה של המאפיינים המלאים של מערכת Z4 G4, כולל, בין היתר: סוג זיכרון וזיכרון מרבי, תצורות חריץ PCIe, יכולת אחסון שבבי M.2, ממשק GbE ומאפייני יכולת ניהול. עיין במסמך המפרט המהיר של
מוצר זה לקבלת כל הפרטים.)

 Intel®  X299 ; Intel® C422ערכת שבבים

זיכרון מרבי
Intel® Core™ X)  של 256  ג'יגהבייט (עבור תצורות של ECC ללא DDR4-2933 SDRAM זיכרון ;(Intel® Xeon®  עבור תצורות של) של  512 ג'יגהבייט DDR4-2933 ECC SDRAM זיכרון

קצבי העברה של עד 2,666  מיליון העברות לשנייה.

קצבי העברה של עד 2,666  מיליון העברות לשנייה.

8 רכיבי DIMMחריצי זיכרון

אחסון פנימי

עד GB SAS 300    (15,000 סל"ד)
GB 500  עד TB SATA 2    (7,200 סל"ד)
עד GB SATA SED 500   (7,200 סל"ד)

7,200 TB 1 עד TB SATA Enterprise 8  בעל סל"ד של 
 2 TB SATA SSD GB 256  עד 

SATA SED Opal 2 SSD GB 256  עד   GB 512  כונן 
SATA Enterprise SSD   GB 240  עד 1,920  ג'יגהבייט  

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

HP Z Turbo Quad Pro PCIe® SSD GB 256  עד TB 8  כונן 
 4 TB HP Z Turbo Drive Dual Pro PCIe® SSD GB 256  עד 

קורא כרטיסי מדיה HP SD 4 (אופציונלי)אחסון נוסף

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

כרטיס גרפי זמין

3D התחלתי:     NVIDIA®  T400 (זיכרון GDDR6 ייעודי של  4 ג'יגהבייט);  NVIDIA® T400 (זיכרון GDDR6 ייעודי של  2 ג'יגהבייט)
3D ברמת ביניים: NVIDIA RTX™ ? A2000 (GDDR6 ייעודי של 12  ג'יגהבייט);  NVIDIA® T1000 (זיכרון GDDR6 ייעודי של  8 ג'יגהבייט);  NVIDIA® T1000E (זיכרון GDDR6 ייעודי של  8 ג'יגהבייט);  AMD Radeon™ Pro W6600 (זיכרון GDDR6 ייעודי של 8 

NVIDIA® ;(ייעודי של 4  ג'יגהבייט  GDDR5 זיכרון)  AMD Radeon™ Pro WX 3100  כרטיס גרפי ;(ייעודי של  4 ג'יגהבייט GDDR5 זיכרון) NVIDIA® Quadro® P1000  ;(ייעודי של 4 ג'יגהבייט GDDR5 זיכרון)  AMD Radeon™ Pro WX 3200  ;( ג'יגהבייט
 T1000 (זיכרון GDDR6 ייעודי של  4 ג'יגהבייט); NVIDIA RTX™ ? A2000 (GDDR6 ייעודי של 6  ג'יגהבייט);  NVIDIA RTX™ A2000 של 12 ג'יגהבייט

AMD Radeon™ Pro (ייעודי בנפח של 20  ג'יגהבייט GDDR6 זיכרון)NVIDIA RTX A4500™? ;(ייעודי של 32 ג'יגהבייט GDDR6 זיכרון) AMD Radeon™ Pro W6800  (ייעודי בנפח של 16  ג'יגהבייט GDDR6 זיכרון)NVIDIA RTX A4000™? :3 ברמה גבוההD
 W6600 (זיכרון GDDR5 ייעודי של 8  ג'יגהבייט )

3D ברמה גבוהה במיוחד: NVIDIA® Quadro® SYNC II; NVIDIA® RTX™ A5000  (GDDR6 ייעודי של 24  ג'יגהבייט  ); NVIDIA® RTX™ A6000  (GDDR6 ייעודי של 48  ג'יגהבייט  )

חריץ PCIe 3 x16 ; 2 חריצי  M.2 PCIe 3 x4חריצי הרחבה

יציאות ומחברים
; :(Premium גרסת) קדמי

אחורית: כניסת שמע; יציאת שמע; יציאת מקלדת PS/2; יציאת עכבר PS/2; יציאה טורית; 2 יציאות GbE); 6 1)  RJ-45 יציאות USB 3.1 מדור ראשון ;
(לתצורות מעבד Intel® Core™ X-Series יש רק יציאת RJ45 אחת ו-5 יציאות USB 3.1 דור ראשון אחוריות זמינות. היציאה הטורית היא אופציונלית.)

; עכבר 3Dconnexion CAD; עכבר USB  אופטי  של HP;   עכבר  PS/2  של HP; עכבר USB קשיחהתקני קלט מקלדת PS/2 עסקית דקה של HP; מקלדת חוטית HP 320K; מקלדת USB עסקית דקה של HP; מקלדת חוטית USB Premium; מקלדת USB CCID עם כרטיס חכם
;HP של 

תקשורת
NVIDIA®  Mellanox ConnectX-6 DX ;משולב Intel® I219-LM PCIe® GbE ;בעל יציאה כפולה Intel® X710-DA2 GbE NIC ;בעל יציאה כפולה Intel® X550-T2 GbE NIC ;בעל יציאה כפולה Intel® I210-T1 PCIe® GbE; Intel® I350-T2 GbE NIC : LAN

Intel® 10 GbE SFP+ SR ; WLAN: Intel® Dual בעל יציאה כפולה; מקלט-משדר Intel® I350-T4 GbE NIC ;1 משולבGbE NIC; Intel® I210-AT PCIe® GbE 10/25 בעל יציאה כפולהGbE SFP28 NIC; Allied Telesis AT-2911T/2-901 עם שתי יציאות
;  vPro™  משולב ללא Bluetooth® 4.2 -ו Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® 

שניים של  2 ; " 5.25 של 2.5 אינץ' או 3.5 אינץ' מפרצי כוננים

 ;ZCentral Remote Boostתוכנות

הצפנת Full Volume; ערכת מנעול כבל HP Keyed; HP Secure Erase; HP Sure Start דור שלישי; חריץ למנעול Kensington ; אימות מאובטח; מאושר לפי תקן  HP Device Access Manager; HP Sure Click; HP BIOSphere  ;TPM 2.0 דור שלישי; HPניהול אבטחה
SED); HP Wolf Security Pro Edition; Client Security Manager דור HP MIK/SCCM ;3 דור 2; כונן הצפנה עצמית (

1000 ואט אספקת מתח פנימי, עד 90% יעילות, PFC פעיל; 465 ואט אספקת מתח פנימי, עד 90% יעילות, PFC פעיל; 750 ואט אספקת מתח פנימי, עד 90% יעילות, PFC פעילהפעלה

  x 16.9  x  38.6  44.5 ס"ממידות

משקל התחלתי של 10.2 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 Z4 G4  תחנת עבודה

אביזרים ושירותים (לא כלול)

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 Z4 G4  תחנת עבודה
הערות שוליים להעברת הודעות

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או בכל הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות מסוימות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן 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

 מאפייני HP Client Security Suite משתנים בהתאם לפלטפורמה.
  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 היישום ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Intel, המיתוג ו/או מתן השמות אינם

מדד לביצועים גבוהים יותר.
 נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.

 HP Z Premium Front I/O 2xUSB-A 2xUSB-C נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
GbE ממשק ,M.2 קיבולת אחסון ,PCIe כולל בין היתר: סוג זיכרון וזיכרון מרבי, תצורות חריץ ,Z4 G4 תומכות רק בערכת משנה של התכונות המלאות של המערכת Intel® Core™ X תצורות עם מעבדי .Intel® Core™ X - Series לא נתמך בתצורות של מעבדי Windows 7 .מותקן מראש Windows 10 Pro 

ומאפייני יכולת ניהול. עיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת כל הפרטים.
.Intel® Core™ X 1 יחידה המשובצת בתצורות של מעבדGbE LAN יציאת ;Intel® Xeon®  1 כפולות משובצות בתצורות של מעבדGbE LAN יציאות 

 HP Sure Start מדור 3 זמין במוצרי HP ZBook , HP EliteBook, ו-HP Z Workstation המצוידים במעבדי  ®Intel מדור 7.
.Renault Sport Racing צילום המסך באדיבות

.Chris McLennan צילום המסך באדיבות
 

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. Windows מתעדכן ומופעל באופן אוטומטי. נדרשים

.http://www.windows.com ייתכן שיחולו דמי שימוש של ספק שירותי האינטרנט, ועם הזמן ייתכן שיחולו דרישות נוספות עבור עדכונים. בקר בכתובת .Microsoft אינטרנט במהירות גבוהה וחשבון
Microsoft תלויה בספקי תוכנה של צד שלישי. נדרש ,Intel vPro דרושה תוכנת צד שלישי נוספת. זמינות האפליקציות של "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית ,Intel Virtualization-ו Intel® Active Management של טכנולוגיה זו, כגון טכנולוגיות Intel® vPro™  לצורך הפעלת חלק מפונקציות 

.Intel® Xeon™  נתמכת רק בתצורות של Windows. Intel vPro
 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.

 שכפול של חומר המוגן בזכויות יוצרים אסור בהחלט. המהירויות בפועל עשויות להשתנות. תאימות למדיית שכבה כפולה עשויה להשתנות מאוד בנגני DVD ביתיים ובכונני DVD-ROM שונים. לתשומת לבך, DVD-RAM אינו יכול לקרוא או לכתוב למדיה של 2.6  ג'יגהבייט בעלת שכבה יחידה/5.2  בעלת שכבה
.DVD RAM-כפולה בגרסה 1.0 . אין תמיכה ב

 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, הם עשויים לדרוש חיבור דיגיטלי מסוג DVI או HDMI, והתצוגה שלך עשויה לדרוש
תמיכת HDCP. לא ניתן להפעיל סרטי HD-DVD במחשב שולחני זה.

  HP Client Security Manager G3 - מחייב שימוש ב-Windows ובמעבדי  ®Intel דור שביעי או שמיני.
Intel® Core לא נתמכת בתצורות של מעבדי Intel® Core XTM.Intel® CoreTM X-Series. Windows 7 לא נתמכת בתצורות של מעבדי Windows 7 .זיכרון המערכת המרבי הנגיש הוא 192  ג'יגהבייט ,(Professional או Enterprise , Ultimate)  Microsoft Windows 7 עבור מערכות המותקנות עם 

XTM.Intel® CoreTM X-Series. עבור מערכות המותקנות עם Microsoft Windows 8.x  (Enterprise או Pro), זיכרון המערכת המרבי הנגיש הוא 512  ג'יגהבייט.
 דרושות נקודת גישה אלחוטית וגישה לאינטרנט. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. המפרטים עבור רשת WLAN בתקן 802.11ac  הם מפרטי טיוטה ואינם סופיים. אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם

. 802.11ac אחרים בתקן WLAN התקני
 זמין כמאפיין אופציונלי או כהרחבה נוספת.

 מבוסס על רישום  ®US EPEAT בהתאם לתקן  ®IEEE 1680.1-2018 EPEAT. המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מידע נוסף.
 ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן. (הערה: כבלי חשמל אופציונליים דלים בהלוגן זמינים במדינות/אזורים מסוימים באירופה)

 HP ZCentral Remote Boost Sender אינו מותקן מראש בתחנות עבודה מדגמי Z, אך ניתן להוריד אותו ולהפעיל אותו בכל המחשבים השולחניים והניידים מדגמי Z ללא רכישת רישיון במהלך 2022. בהתקנים שאינם התקני שולח מדגמי Z, נדרשת רכישת רישיון אישי תמידי או רישיון צף תמידי לכל
macOS מערכות ההפעלה .LTS 20.04 או UBUNTU 18.04 או 8), או RHEL/CentOS (7 , Windows 10 מחייבת רישיון ומערכת הפעלה של Z עבור חומרה שאינה מדגמי ZCentral Remote Boost. ZCentral Remote Boost Sender הגרסאות הפועלות בו-זמנית וכן נדרשת רכישת תמיכת עבור תוכנת

.hp.com/ZCentralRemoteBoost נתמכות רק בצד המקבל. דרושה גישה לרשת. התוכנה זמינה להורדה בכתובת ThinPro 7.2-10.14) ומעלה) ו
  HP BIOSphere G3 - מחייב מעבדי  ®Intel מדור שביעי.

 HP Secure Erase: בהתאם לשיטות המתוארות בשיטת הניקוי "Clear" במהדורה המיוחדת מספר 800-88 שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה.
 כל תא ניתן להגדרה ל-2.5 אינץ' או 3.5 אינץ'.

.http://www.hp.com/go/clientmanagement  בכתובת HP ניתן להוריד את ערכת שילוב יכולות הניהול של - HP MIK/SCCM  
 ערכת מנעול כבל HP Keyed זמינה רק כאפשרות של חלק חילוף.

  NVIDIA® Quadro® SYNC II נמכר בנפרד
 I219 -V ,  I210-AT זמינים בתצורות של  ®Intel® Xeon בלבד.

.http://www.support.hp.com בכתובת Windows 7 או Windows 8 דור שביעי ואילך, ואינה מספקת מנהלי התקנים של AMD-ו Intel  במוצרים שתצורתם הוגדרה עם מעבדי Windows 7 או Windows 8 אינה תומכת במערכת ההפעלה HP , Microsoft בהתאם למדיניות התמיכה של 
.Intel® Xeon®  750 זמינות רק עבור תצורות שלW-465 וW אפשרויות אספקת מתח של 

.Intel® CoreTM X לא נתמך בתצורות של מעבד :Intel ® Xeon®  נתמך רק בתצורות של 
 זמין בתצורות של מעבד Intel® Xeon® W בלבד.

 זמין בתצורות של מעבד מסדרת  Intel® Core™ i7X בלבד.
 בחירה במעבד ממשפחת Intel Core X תשפיע על אפשרויות תצורה אחרות ועל הזמינות של ערכת מאפייני המערכת; עיין במסמך המפרט המהיר של המוצר לקבלת פרטים.

.Intel® Core™ X עבור תצורות של Intel®  X299  , Intel® Xeon®  עבור תצורות של Intel®  C422  
 HP Sure Click זמין ברוב מחשבי HP ותומך ב-Google Chrome , Microsoft® Internet Explorer , ו- ™Chromium. קבצים מצורפים נתמכים כוללים קובצי Microsoft Office  (PowerPoint , Excel , Word) וקובצי PDF במצב קריאה בלבד, כאשר Microsoft Office או Adobe Acrobat מותקנים במחשב.

 טכנולוגיית Intel® Turbo Boost מצריכה מחשב עם מעבד הכולל יכולת Intel Turbo Boost. ביצועי Intel Turbo Boost עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת. ראה www.intel.com/technology/turboboost לקבלת מידע נוסף.
 המוצר שברשותך אינו תומך ב-Windows 8 או ב-Windows 7. בהתאם למדיניות התמיכה של HP , Microsoft אינה תומכת במערכת ההפעלה Windows® 8 או Windows 7 במוצרים שתצורתם הוגדרה עם מעבדי  ®Intel ו-AMD דור 7 ואילך, או מספקת מנהלי התקנים של Windows® 8 או Windows 7 ב-

http://www.support.hp.com
 HP Performance Advisor - דרושה גישה לאינטרנט.

http/www.hp.com/linux_hardware_matrix :ראה ,Linux®  לקבלת מידע מפורט על תמיכת חומרה/מערכת הפעלה 
 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

.Core X עדיין לא זמין עבור תצורות Ubuntu .של ספק שירותי האינטרנט ודרישות נוספות עבור עדכונים
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.

 הכניסה הקדמית מכילה: 1 מחבר אוזניות; 4 יציאות  USB 3.1  (1 לטעינה);

hp.com/go/getupdated הירשם לקבלת עדכונים

Copyright © 2019 HP Development Company, L.P. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרי HP כלולה בהצהרות האחריות המוגבלת המפורשת, הנלוות למוצרים מסוג זה. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כאחריות נוספת.
HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

 
 HP Inc.  הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי Bluetooth .או של החברות הבנות שלה בארה"ב ו/או במדינות אחרות Intel Corporation הם סימנים מסחריים של Intel vPro-ו Thunderbolt , Xeon , Intel

במסגרת רישיון.  ™USB Type-C  ו- ™USB-C  הם סימנים מסחריים של USB Implementers Forum. Energy Star הוא סימן מסחרי רשום של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה (EPA) בארה"ב.  ™DisplayPort והסמל של
NVIDIA הסמל של .Advanced Micro Devices, Inc. NVIDIA הם סימנים מסחריים של Radeon-ו AMD .בארצות הברית ובמדינות אחרות (VESA® ) הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו DisplayPort™ 

ו-Quadro הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של NVIDIA Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות.  Red Hat(R) הוא סימן מסחרי רשום של  .Red Hat, inc בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.  ®Linux  הוא הסימן
המסחרי הרשום של Linus Torvalds בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.

מרץ 2023
DOC-M

1

2
4

5
6
8

9
10

1

3

4
5

9

7
8

9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33

34

35
36


