גיליון נתונים

תחנת עבודה HP Z2 Tower G4

עבוד מהר יותר עם תחנת העבודה הבסיסית העוצמתית ביותר שלנו
מוזמן ליהנות מעוצמה ברמה של שרת
במחשב שולחני עם יכולת הרחבה מרשימה.
השלם פרוייקטים מורכבים של  ,BIMעיבוד
והדמיה עם כרטיס גרפי מקצועי מתקדם
בתלת-ממד ומעבדי ™ Intel® Coreאו
® Xeonהחדישים ביותר.

 HPממליצה על  Windows 10 Proלעסקים

קח את העיבוד של הדור הבא למהירויות שיא
שלוט בתזרימי עבודה תובעניים ועם הליכי משנה מרובים באמצעות כרטיס
גרפי מקצועי ומעבדי  Intelדור תשיעי עם  8ליבות .עיצבנו מחדש את לוח
האם הקנייני שלנו כדי להשיג האצה נוספת של  ,8לקבלת עליית ביצועים
מדהימה של  41בהשוואה לדור הקודם.1

מיועד להתרחבות
זקוק להחלפה של כרטיסים גרפיים האם להגביר את עוצמת ה CPU-האם
להוסיף כרטיסי  PCIeייעודיים לך על זה .תחנת העבודה הבסיסית הניתנת
ביותר להרחבה שלנו היא השקעה שתשתלם במשך שנים ארוכות.

הגן על הנתונים שלך .הגן על הפרטיות שלך.
מאפייני אבטחה מתקדמים כלולים כסטנדרט בכל מארז  .Z2אמצעי הגנה על
3
המערכת כגון  2HP Client Security Suite Gen3וHP Sure Start Gen4-
 ה BIOS-הראשון בתעשייה עם יכולת תיקון עצמי  -פירושם שההתקן שלךנעול היטב ,וכך גם הנתונים והזהות שלך.
ענה על צרכי המשתמש הייחודיים שלך עם מבחר מערכות ההפעלה
 Windows 10 Pro 64או ®.Linux
השג ביצועים עוצמתיים באפליקציות עם הליך משנה יחיד הודות למעבדי
 Intel® Xeon® Eמהדור האחרון עם עד  8ליבות.
השג זרימת עבודה מרבית בתלת-ממד עם תמיכה בכרטיסים גרפיים
מקצועיים מרובים של ® NVIDIAו AMD-בתלת-ממד ברמת  Entryעד .Ultra
עם חריצי אחסון כפולים מסוג  M.2תוכל להתקין חומרת אחסון מקצועית
כדי להאיץ אפליקציות עתירות אחסון מבלי להתפשר על חריצי PCIe
סטנדרטיים.
העיצוב החדש המרהיב כולל מדפים קדמיים ואחוריים ,כך שתוכל להעביר
את המערכת שלך בקלות ממקום למקום.
חסוך מקום בפריסת המשרד שלך עם מערכת קטנה יותר ב 14 -לעומת
הדור הקודם.
קבל חיבורי רשת מרובים במהירות גבוהה ,כולל אפשרות  LANשנייה ללא
צורך ברכישה ובהתקנה של כרטיס ממשק רשת ) (NICנוסף.
הגדר אספקת חשמל של  250Wכדי לחסוך בעלויות או מטב את התצורה
שלך עם אספקת חשמל של .500W
עם אפשרות לכוננים בהצפנה עצמית ,אתה יכול להיות סמוך ובטוח שאם
מכשיר האחסון שלך ייפול לידיים הלא נכונות ,לא ניתן יהיה לגשת לIP-
היקר שלך.

 לעסקיםWindows 10 Pro  ממליצה עלHP
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 טבלת מפרטיםHP Z2 Tower G4 תחנת עבודה

Windows 10 Pro1  ממליצה עלHP  חברת- Windows 10 Pro for Workstations 64

 דור תשיעי; מעבדIntel® Core™ i9 ; מעבדIntel® Pentium® Gold (; מעבדE-2104G ,E-2124G ,E-2126G ,E-2136 ,E-2144G ,E-2174G, E-2146G ,E-2176G) Intel® Xeon® מעבד
Intel® Core™  דור שמיני; מעבדIntel® Core™ i5  דור שמיני; מעבדIntel® Core™ i7  דור תשיעי; מעבדIntel® Core™ i3  דור תשיעי; מעבדIntel® Core™ i5  דור תשיעי; מעבדIntel® Core™ i7
 דור שמיניi3

Intel® Xeon® E-2286G (4.0 GHz base frequency, up to 4.9 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB cache, 6 cores), vPro™; Intel® Xeon® E-2278G (3.4 GHz base
frequency, up to 5.0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 16 MB cache, 8 cores), vPro™; Intel® Xeon® E-2276G (3.8 GHz base frequency, up to 4.9 GHz with Intel®
Turbo Boost Technology, 12 MB cache, 6 cores), vPro™; Intel® Xeon® E-2274G (4.0 GHz base frequency, up to 4.9 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB
cache, 4 cores), vPro™; Intel® Xeon® E-2244G (3.8 GHz base frequency, up to 4.8 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores), vPro™; Intel® Xeon®
E-2236 (3.4 GHz base frequency, up to 4.8 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB cache, 6 cores), vPro™; Intel® Xeon® E-2226G (3.4 GHz base frequency, up
to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB cache, 6 cores), vPro™; Intel® Xeon® E-2224G (3.4 GHz base frequency, up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology, 8 MB cache, 4 cores), vPro™; Intel® Xeon® E-2176G vPro™ (3.7 GHz base frequency, up to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB cache, 6
cores); Intel® Xeon® E-2174G vPro™ (3.8 GHz base frequency, up to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Xeon® E-2144G vPro™
(3.6 GHz base frequency, up to 4.5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Xeon® E-2136 vPro™ (3.3 GHz base frequency, up to 4.5 GHz
with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB cache, 6 cores); Intel® Xeon® E-2126G vPro™ (3.3 GHz base frequency, up to 4.5 GHz with Intel® Turbo Boost Technology,
12 MB cache, 6 cores); Intel® Xeon® E-2104G vPro™ with Intel® HD Graphics P630 (3.2 GHz, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Pentium® Gold G5400 with Intel® HD Graphics
610 (3.7 GHz base frequency, 4 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i9-9900K with Intel® UHD Graphics 630 (3.6 GHz base frequency, up to 5.0 GHz with Intel® Turbo
Boost Technology, 16 MB cache, 8 cores); Intel® Core™ i9-9900 with Intel® UHD Graphics 630 (3.1 GHz base frequency, up to 5.0 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology, 16 MB cache, 8 cores); Intel® Core™ i7-9700K with Intel® UHD Graphics 630 (3.6 GHz base frequency, up to 4.9 GHz with Intel® Turbo Boost Technology,
12 MB cache, 8 cores); Intel® Core™ i7-9700 with Intel® UHD Graphics 630 (3.0 GHz base frequency, up to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB cache, 8
cores); Intel® Core™ i7 8700 vPro™ with Intel® HD Graphics 630 (3.2 GHz base frequency, up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB cache, 6 cores);
Intel® Core™ i5-9600 with Intel® UHD Graphics 630 (3.1 GHz base frequency, up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 9 MB cache, 6 cores); Intel® Core™ i59500 with Intel® UHD Graphics 630 (3.0 GHz base frequency, up to 4.4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 9 MB cache, 6 cores); Intel® Core™ i5 8600 vPro™
with Intel® HD Graphics 630 (3.1 GHz base frequency, up to 4.3 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 9 MB cache, 6 cores); Intel® Core™ i5 8500 vPro™ with Intel®
HD Graphics 630 (3 GHz base frequency, up to 4.1 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 9 MB cache, 6 cores); Intel® Core™ i3-9100 with Intel® UHD Graphics 630
(3.6 GHz base frequency, up to 4.2 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i3-8100 with Intel® HD Graphics 630 (3.6 GHz, 6 MB
(cache, 4 cores
Intel® C246

128 GB 7  בנפחECC  ללאDDR4-2666 SDRAM ; זיכרון128 GB  בנפחDDR4-2666 ECC SDRAM זיכרון
. מיליון העברות לשנייה2,666 קצבי העברה של עד
8

DIMM  רכיבי4

מערכות הפעלה זמינות
2,3

משפחת מעבדים

2,3,4,5,6,30

מעבדים זמינים

ערכת שבבים
זיכרון מרבי
חריצי זיכרון

 סל"ד7,200  שלTB SATA 6  עדGB 500
GB SATA SED8 500 עד
TB SATA SSD8 2  עדGB 256
GB Intel® Optane™ SSD 905P8,21 480  עדGB 280
SATA SED SSD8  כונןGB 512  עדGB 256
HP Z Turbo G2 PCIe® SSD8  כונןGB 512 עד
HP Z Turbo Drive G2 PCIe® NVMe™ SSD8,31  כונןTB 1  עדGB 256
38
 להאצת האחסון16 GB  בנפחPCIe® NVMe™ Intel® Optane™ זיכרון

אחסון פנימי

Intel® UHD Graphics P63010,11 ; כרטיס גרפיIntel® UHD Graphics 630  כרטיס גרפי:משולב
( ג'יגהבייט2  ייעודי שלGDDR5  )זיכרוןNVIDIA® Quadro® P620 ;( ג'יגהבייט2  ייעודי שלGDDR5  )זיכרוןNVIDIA® Quadro® P400 : התחלתי3D
AMD Radeon™ Pro WX  ג'יגהבייט(; כרטיס גרפי2  ייעודי שלGDDR5  )זיכרוןNVIDIA® Quadro® P620 ;( ג'יגהבייט2  ייעודי שלGDDR5  )זיכרוןNVIDIA® Quadro® P400 : ברמת ביניים3D
 ג'יגהבייט(; כרטיס5  ייעודי שלGDDR5  )זיכרוןNVIDIA® Quadro® P2000 ;( ג'יגהבייט4  ייעודי שלGDDR5  )זיכרוןNVIDIA® Quadro® P1000 ;( ג'יגהבייט4  ייעודי שלGDDR5  )זיכרון3100
 )זיכרוןNVIDIA® Quadro® P5000 ;( ג'יגהבייט16  ייעודי שלGDDR5  )זיכרוןNVIDIA® Quadro® P4000 ;( ג'יגהבייט8  ייעודי שלGDDR5  )זיכרוןAMD Radeon™ Pro WX 7100 גרפי
( ג'יגהבייט16  ייעודי שלGDDR5X
NVIDIA® Quadro® ;( ג'יגהבייט8  ייעודי שלGDDR5  )זיכרוןNVIDIA® Quadro® P4000 ;( ג'יגהבייט8  ייעודי שלGDDR5  )זיכרוןAMD Radeon™ Pro WX 7100  כרטיס גרפי: ברמה גבוהה3D
( ג'יגהבייט8  ייעודי שלGDDR6  )זיכרוןRTX 4000
NVIDIA® Quadro® ;( ג'יגהבייט16  ייעודי שלGDDR6  )זיכרוןNVIDIA® Quadro® RTX 5000 ;( ג'יגהבייט16  ייעודי שלGDDR5X  )זיכרוןNVIDIA® Quadro® P5000 : ברמה גבוהה במיוחד3D
( ג'יגהבייט24  ייעודי שלGDDR6  )זיכרוןRTX 6000

כרטיס גרפי זמין

(x4 Open ended  )מחבריx1 3 PCIe  יציאותx16; 2 3  דורPCIe ; יציאתM.2 PCIe 3 x4  חריציx16); 2  )מחברPCIe 3 x4 חריץ

חריצי הרחבה

9,18,19

 דקDVD-Writer  דק; כונןDVD-ROM  דק; כונןHP Blu-ray צורב

 ואט1.5 ,Conexant CX20632-31Z רמקול מונו פנימי

9( )אחת לטעינהUSB 3.0  יציאות2 ;מיקרופון משולבת/ יציאת אוזניות:קדמי
USB 3.0  יציאות4 ;USB 2.0  יציאות2 ;1.2 DisplayPort™  יציאות2 ;RJ-45  כניסת שמע; יציאת שמע; יציאת:אחורית
USB 2.0  יציאות2 ;USB 3.0  יציאת:פנימי
Flex I/O :אופציונלי
 ובקורא כרטיסי מדיהHP  פנימיות שלUSB 2.0  תמיכה בערכת יציאות.(1 x 2.0) 6 x 1 ( ושל1 x 2.0 ,1 x 3.0) 6 x 2  זמינות כשני מחברים נפרדים שלUSB 2.0  יציאות2- וUSB 3.0 )יציאת
(. אחדUSB 3.0

3D ; עכברCCID))9)  )התקן ממשק כרטיס שבבUSB ; מקלדת עם כרטיס חכם שלHP ; מקלדת אלחוטית עסקית דקה שלHP  עסקית דקה שלUSB ; מקלדתHP  עסקית דקה שלPS/2 מקלדת
;HP  לחצנים של3  אופטי עםUSB ; עכברHP  שלUSB ; עכבר קשיח עם חיבור1,000 dpi  ברזולוציה שלHP  שלUSB ; עכבר לייזר עםHP SpaceMouse Pro USB 3D ; התקןconnexion CAD
;HP9  אופטי שלUSB עכבר

Bluetooth® 5- וWLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ (2x2) Wi-Fi® ;9  בעל יציאה כפולהIntel® I350-T2 GbE NIC ; משולבIntel® I219-LM PCIe® GbE :LAN
;13 משולב

M.2 NVME 2280 SSD  אינץ'; שני כונני3.5 ; שני כונני5.25" שניים של

HP ; תוכנתHP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor ;HP Client Manager Software ; תוכנתOﬀice; CyberLink Power2Go; CyberLink PowerDVD קנה את
HP Sure Recover; HP Manageability Integration Kit Gen2 15,16,23,32 ;Corporate  מהדורת- PDF Complete ;7.1  גרסהRemote Graphics Software (RGS)

כונן אופטי

שמע

יציאות ומחברים

התקני קלט
תקשורת
מפרצי כוננים
תוכנות זמינות

HP; HP Sure ; מנעול סולנואיד למכסה וחיישן שלHP Keyed  דור רביעי; ערכת מנעול כבלHP Business PC Security Lock Kit; HP Client Security Suite ; ערכתHP BIOSphere Gen4
9,22,24,25,30,31HP UltraSlim  דור רביעי; ערכת מנעול כבלClick; HP Sure Run; HP Sure Start

ניהול אבטחה

(.Tower  ס"מ )כיוון סטנדרטי של תצורת43.5 x 16.9 x 35.6

ממדים

##displaytiltswiv##

מאפיינים ארגונומיים

 פעילPFC , יעילות90  עד, ואט650  פעיל; מתאם מתח פנימי שלPFC , יעילות92  עד, ואט250  פעיל; מתאם מתח פנימי שלPFC , יעילות90  עד, ואט500 מתאם מתח פנימי של
(. ק"ג )נתוני המשקל המדויקים משתנים בהתאם לתצורה7-החל מ

חשמל

משקל

17.אזור/ לקבלת מצב הרישום לפי מדינהwww.epeat.net  בקר בכתובת.אזור/ עשוי להשתנות בהתאם למדינהEPEAT®  רישום. כאשר רלוונטיEPEAT® 2019  ורישוםEnergy Star® בעל אישור

תאימות לניצול יעיל של אנרגיה

www.hp.com/go/zdisplays  בקר בכתובת, לקבלת מידע נוסף. נתמכיםHP DreamColor- וHP Z כל צגי

צגים תואמים

33דל בהלוגן

 בכפוף למגבלות.לאזור/ התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה. עבודה ותיקונים באתר הלקוח, שנות אחריות עבור חלקים3 ( וכוללת3-3-3)  שנים3 הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך
.ולחריגות מסוימות

מפרטים סביבתיים
אחריות
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אביזרים ושירותים )לא כלול(

עכבר 3Dconnexion CadMouse

הפוך את השימוש בפונקציות הגלילה ,הלחיצה והזום לקל יותר וקדם בנוחות פרויקטים של  CADבעזרת עכבר
 .3Dconnexion CADהפוך את השימוש בפונקציות הגלילה ,הלחיצה והזום לקל יותר וקדם בנוחות פרויקטים
של  CADבעזרת עכבר  .3Dconnexion CADמביאים את תחנות העבודה החזקות ,המתוכננות בחוכמה
למשתמשים מתקדמים הזקוקים ל IT-העונה על הדרישות – עם גרפיקה ומהירות בלתי מתפשרות .תחנות
העבודה של  ,HPאשר גדלות עם הצרכים המורכבים וצופות אתגרים מראש ,הן פתרונות תומכי עסקים שקל
לרכוש ,לתחזק ולפרוס במהירות.
מק"טM5C35AA :

מקלדת אלחוטית HP Premium

הגבר את הפרודוקטיביות ועבוד בנוחות משולחן העבודה שלך או בכל מקום בחדר עם מקלדת HP Premium
האלחוטית ,האלגנטית ,בעלת העיצוב החדש עם עיטורי אלומיניום מצופה .מתוכנן עבור גרפיקות תובעניות
ויישומים מרובי תהליכים .מביאים את תחנות העבודה החזקות ,המתוכננות בחוכמה למשתמשים מתקדמים
הזקוקים ל IT-העונה על הדרישות – עם גרפיקה ומהירות בלתי מתפשרות .תחנות העבודה של  ,HPאשר גדלות
עם הצרכים המורכבים וצופות אתגרים מראש ,הן פתרונות תומכי עסקים שקל לרכוש ,לתחזק ולפרוס במהירות.
מק"טZ9N41AA :

תמיכת חומרה של  HPבאתר הלקוח ביום
העבודה הבא למשך  5שנים לתחנות
עבודה

קבל תמיכת חומרה ביום העבודה הבא באתר הלקוח למשך  3שנים מטכנאי מוסמך של  HPעבור התקן
המיחשוב שברשותך ,אם התקלה אינה ניתנת לפתרון מרחוק.
מק"טU7944E :
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הערות שוליים להעברת הודעות
 1עלייה כוללת בביצועים של  41בהתבסס על מבחן ) Cinebenchאפליקציות עם הליכי משנה מרובים( שהשווה בין  Intel® Core™ i9-9900Kעל לוח אם שעוצב מחדש ובין .Intel® Core™ i7-8700K
 2דורש התקנה של  Windowsומעבדי ® Intelאו  AMDדור שביעי או שמיני.
 HP Sure Start 3מדור רביעי זמין במוצרי  HP Eliteו HP Workstation-המצוידים במעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 3לא 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
 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 האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה .המספור ,המיתוג
ו/או מתן השמות של  Intelאינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 5נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 6נמכר בנפרד או כמאפיין אופציונלי.

הערות שוליים למפרטים 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
 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 ,Intel
המיתוג ו/או מתן השמות אינם מדד לביצועים גבוהים יותר.
 3בהתאם למדיניות התמיכה של  HP ,Microsoftאינה תומכת במערכת ההפעלה  Windows® 8או  Windows 7במוצרים שתצורתם הוגדרה עם מעבדי  Intelו AMD-מדור שביעי ואילך ,ואינה מספקת מנהלי התקנים של  Windows®8או  Windows 7בכתובת
.http://www.support.hp.com
 4זיכרון ™) Intel® Optaneמטמון( נמכר בנפרד .האצת המערכת של זיכרון ™ Intel® Optaneאינה מחליפה או מגבירה את זיכרון ה DRAM-במערכת ודורשת תצורה עם מעבד .Intel® Core™ i+
 .vPro 5חלק מהתפקודיות של טכנולוגיה זו ,כגון טכנולוגיית  Intel Active managementוטכנולוגיית  ,Intel Virtualizationמחייבת תוכנת צד שלישי נוספת על מנת לפעול .זמינות האפליקציות של "מכשירים וירטואליים" עתידיים עבור טכנולוגיית  ,Intel vProתלויה בספקי תוכנה
של צד שלישי .טרם נבדקה תאימות עם "מכשירים וירטואליים" עתידיים.
 6ביצועי  Intel Turbo Boostעשויים להשתנות בהתאם לחומרה ,לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת .בקר באתר  http://www.intel.com/technology/turboboostלקבלת מידע נוסף.
 8עבור כונני אחסון ,ג'יגהבייט =  1מיליארד בייט 1 .טרהבייט =  1טריליון בייט .הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר .עד  36ג'יגהבייט משטח דיסק המערכת )עבור  (Windows 10שמורים לתוכנת שחזור מערכת.
 9מאפיין אופציונלי או מאפיין הרחבה
] [10דרוש תוכן  HDכדי להציג תמונות .HD
 11כרטיס גרפי  Intel® HD graphics 630ניתן להגדרה כאפשרות לכרטיס גרפי עצמאי; הכרטיס הגרפי  Intel® HD P630נמצא בשימוש רק כאשר טכנולוגיית ™ NVIDIA® Optimusמופעלת.
 13נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט ,לרכישה בנפרד .הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת .המפרטים עבור רשת  WLANבתקן  802.11acהם מפרטי טיוטה ואינם סופיים .אם המפרטים הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה ,הדבר עלול להשפיע על
היכולת של תחנת העבודה לקיים תקשורת עם התקני  WLANאחרים בתקן .802.11ac
 3 14יציאות  DisplayPort 1.2בדגם .Performance
 15חבילת  HP Client Securityמחייבת שימוש ב Windows-ובמעבדי ® Intelאו  AMDמדור שביעי או שמיני.
 HP Performance Advisor 16ותוכנת  HP Remote Graphicsמחייבים גישה לאינטרנט.
 17מבוסס על רישום ® US EPEATבהתאם לתקן ® .IEEE 1680.1-2018 EPEATהמצב משתנה בהתאם למדינה/אזור .בקר בכתובת  www.epeat.netלקבלת מידע נוסף.
 18שכפול של חומר המוגן בזכויות יוצרים אסור בהחלט .המהירויות בפועל עשויות להשתנות .תאימות למדיה בטכנולוגיית  Double Layerעשויה להשתנות מאוד בין הדגמים השונים של נגני  DVDביתיים וכונני  .DVD-ROMלתשומת לבך DVD-RAM ,אינו יכול לקרוא או לכתוב
למדיה של  2.6ג'יגהבייט בעלת שכבה יחידה 5.2/בעלת שכבה כפולה בגרסה .1.0
 19עם  ,Blu-Rayעלולות להתעורר בעיות מסוימות בתקליטורים ,בחיבור דיגיטלי ,בתאימות ו/או בביצועים שאינן מהוות פגם במוצר .הפעלה ללא תקלות בכל המערכות אינה מובטחת .כדי שכותרי  Blu-rayמסוימים יוכלו לפעול ,ייתכן שיהיה צורך בחיבור דיגיטלי מסוג  DVIאו ,HDMI
והצג שלך עשוי לחייב תמיכת  .HDCPלא ניתן להפעיל סרטי  HD-DVDבמחשב שולחני זה.
 20התקנים מסוימים המיועדים לשימוש אקדמי יעודכנו אוטומטית ל Windows 10 Pro Education-בעדכון יום השנה של  .Windows 10המאפיינים משתנים; עיין בכתובת  https://aka.ms/ProEducationלקבלת מידע על מאפיין .Windows 10 Pro Education
 22מאפייני  HP BIOSphereדור  4עשויים להשתנות בהתאם לתצורות ולפלטפורמת המחשב ,דורש מעבדי ® Intelמדור שמיני.
 23ניתן להוריד את ערכת שילוב יכולות הניהול של  HPמהכתובת http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
 24חבילת  HP Client Securityמדור רביעי מחייבת שימוש ב Windows-ובמעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 HP Sure Click 25זמין בפלטפורמות  HPנבחרות ותומך ב Microsoft® Internet Explorer-וב .Chromium™-עבור לכתובת  http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENWלקבלת מידע על כל הפלטפורמות התואמות כאשר הן הופכות
לזמינות.
 HP Sure Start 30מדור רביעי זמין במוצרי  HP Eliteו HP Workstation-המצוידים במעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 HP Sure Run 31זמין במוצרי  HP Eliteהמצוידים במעבדי ® Intelאו  AMDמדור שמיני.
 HP Sure Recover 32זמין בתחנות עבודה של  HPעם מעבדי ® Intelאו  AMDמדור  8ודורש חיבור רשת קווי פתוח .לא זמין בפלטפורמות עם מספר כונני אחסון פנימיים .Intel® Optane™ ,יש לגבות קבצים חשובים ,נתונים ,תמונות ,סרטוני וידאו וכדומה לפני השימוש בHP Sure-
 Recoverכדי להימנע מאובדן נתונים.
 33ספקי מתח חיצוניים ,כבלי חשמל ,כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן .ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 38זיכרון ™ Intel® Optaneנמכר בנפרד .האצת המערכת של זיכרון ™ Intel® Optaneאינה מחליפה או מגדילה את זיכרון  DRAMבמערכת שלך .זמין עבור מחשבים שולחניים ומחשבים ניידים מסחריים של  HPועבור תחנות עבודה נבחרות של ,Z2 Mini ,HP Z240 Tower/SFF) HP
 15 ,ZBook Studioו (G5 17-ודורש מעבד ™ Intel® Coreעם  SATA HDDדור  7ואילך או מעבד ® Intel® Xeonממשפחת המוצרים  E3-1200 V6ואילך ,גרסת  BIOSעם תמיכה ב Windows 10 ,Intel® Optane™-מגרסה  1703ואילך ,מחבר  M.2מסוג  S1-B-M-2280על בקר PCH
 Remapped PCIeונתיבים בתצורת  x2או  x4עם מפתחות  B-Mשעומדים במפרט  NVMe™ Spec 1.1וכן מנהל התקן .15.5 (Intel® RST) Intel® Rapid Storage Technology
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