
גיליון נתונים

HP ProBook 635 Aero G7  מחשב נייד
קל לנשיאה, מותאם לעסקים

HP ProBook 635 Aero בעל המשקל ההתחלתי
הנמוך מ-1 ק"ג יכול להגיע איתך לכל מקום מבלי

להעמיס עליך. מחשב נייד עסקי מרהיב זה, עם
העיצוב המלוטש, האבטחה העסקית העוצמתית

והקישוריות שלו, עוזר למשתמשים להישאר
פרודוקטיביים בבית או במשרד.

HP ממליצה על Windows 10 Pro לעסקים
קח אותו לכל מקום

עם תצורות המתחילות במשקל הנמוך מ-1 ק"ג וחיי סוללה ארוכים, מחשב נייד עסקי זה הקל
לנשיאה עוזר למשתמשים להישאר מחוברים ופרודוקטיביים במשרד או בעת העבודה מהבית עם

. Gigabit אופציונלי במהירות Wi-Fi 6

ביצועים מהירים ובעלי כושר תגובה
HP ProBook 635 Aero מצויד במעבד  ™AMD Ryzen המתקדם ביותר וכולל מצב המתנה

מודרני מחובר המאפשר לך לחזור לעבודה תוך שניות. העבר מסמכים, תמונות ועוד באופן
. HP QuickDrop אלחוטי מהטלפון שלך באמצעות

מחשב נייד עסקי בעל עיצוב יפהפה
HP ProBook 635 Aero בעל העיצוב שכולו ממתכת, אשר משתמש באלומיניום ובמגנזיום
ממוחזרים, הוא מחשב קל משקל ועמיד עם קצוות אווירודינמיים, מקלדת שקטה ואפשרויות

אבטחה ופרטיות המתאימות לצרכים של כל משתמש.

ספק למסך הגנה מיידית מפני עיניים חטטניות עם HP Sure View Reect האופציונלי, שיוצר
גימור נחושת משתקף כאשר מסתכלים על המסך מהצד, כדי להפוך אותו לבלתי קריא.

הימנע מהצורך לשלוח לעצמך הודעות דוא"ל כדי להעביר מידע בין המחשב למכשירים הניידים
שלך. באמצעות האפליקציה HP QuickDrop, באפשרותך להעביר באופן אלחוטי מסמכים,

תמונות וסרטוני וידאו, הערות, אתרי אינטרנט, כתובות ועוד בין מכשירים.
הניידות של המחשב האישי שלך והמהימנות של חיבור מהיר הן שקובעות היכן תוכל לעבוד. קבל

Gigabit. חיבור מהיר ומהימן בסביבות אלחוטיות צפופות באמצעות Wi-Fi 6 במהירות 
המשרד שלך יכול להימצא בכל מקום שבו תזדקק לו, עם היכולת להישאר מחובר מכל מקום

gigabit class 4G LTE כמעט בעזרת התמיכה בטכנולוגיית הפס הרחב האלחוטית
האופציונלית.

התאם אישית את פתרון המיני שלך עם מגוון אביזרים בלעדיים שמחזקים ותולים את מחשב
BIOS מדור שישי הוא HP Sure Start .המיני שלך ואת אספקת המתח שלו על צג, קיר או מעמד

עם יכולות תיקון עצמי מספק לך הגנה מתמשכת ומשחזר את עצמו באופן אוטומטי בעקבות
מתקפה או השחתה.

חזק את אבטחת הנתונים שלך באמצעות גורמי אימות מרובים המתאפשרים הודות לחיישן
טביעות האצבע האופציונלי ולמצלמת זיהוי פנים של IR. נהל את מדיניות האימות שלך בעזרת

. HP Client Security Manager Gen6
HP Sure Recover מדור שלישי מוודא שחזור מהיר, מאובטח ואוטומטי מהתקפות תוכנה זדונית

מתקדמות במערכת ההפעלה שלך. צמצם את זמן ההשבתה על-ידי שחזור מערכת ההפעלה דרך
חיבור LAN או רשת  ®Wi-Fi שניתן להשהות או לנסות שוב אם החיבור מתנתק.

עצור שינויים לא רצויים בהגדרות האבטחה ועזור להגביל את התפשטות התוכנות הזדוניות עם
HP Sure Run מדור שלישי שמזהה, מבודד ומספק דיווח על תוקפים המנסים לעצור תהליכים.
תמוך במחויבות ליצור ולהשתמש במוצרים בני קיימא. אספקת המתח בעלת היעילות הגבוהה,
שימוש בפלסטיק שמקורו באוקיינוס במארז הרמקול ואריזה מחוזקת מבפנים עוזרים להפחית

את ההשפעה על הסביבה.

4

4

5,6

7

8

9

8

5,6

10

11

12,13

14

15

16



HP ProBook 635 Aero G7  לעסקיםגיליון נתונים | מחשב נייד Windows 10 Pro ממליצה על HP

מחשב נייד  HP ProBook 635 Aero G7 טבלת מפרטים

מערכות הפעלה זמינות

Windows 10 Pro. Windows 10 Pro 64 – חברת HP ממליצה על 
 Windows 10 Home 64

Windows 10 Home Single Language 64
FreeDOS

מעבד AMD Ryzen™ 4000 Series Mobileמשפחת מעבדים

מעבדים זמינים

AMD Ryzen™ 3 4300U עם כרטיס גרפי  ™Radeon (שעון בסיס של 2.7 ג'יגה-הרץ, האצת שעון של עד 3.7 ג'יגה-הרץ, מטמון של 4 מגהבייט  L3,  4 ליבות);
6  ,L3 שעון בסיס של 2.3 ג'יגה-הרץ, האצת שעון של עד 4.0 ג'יגה-הרץ, מטמון של 8 מגהבייט) Radeon™  עם כרטיס גרפי AMD Ryzen™ 5 4500U APU

ליבות) AMD Ryzen™ 5 PRO 4650U עם כרטיס גרפי  ™Radeon (שעון בסיס של 2.1 ג'יגה-הרץ, האצת שעון של עד 4.0 ג'יגה-הרץ, מטמון L3  של 8 מגהבייט,
6 ליבות); AMD Ryzen™ 7 4700U APU עם כרטיס גרפי  ™Radeon (שעון בסיס של 2.0 ג'יגה-הרץ, האצת שעון של עד 4.1 ג'יגה-הרץ, מטמון של 8 מגהבייט

L3,  8 ליבות); AMD Ryzen™ 7 PRO 4750U עם כרטיס גרפי  ™Radeon (שעון בסיס של 1.7 ג'יגה-הרץ, האצת שעון של עד 4.1 ג'יגה-הרץ, מטמון L3 של 8
מגהבייט,  8 ליבות)

זיכרון DDR4-3200 SDRAM של 32  ג'יגהבייט זיכרון מרבי
שני החריצים נגישים/ניתנים לשדרוג על-ידי צוות ה-IT או על ידי מתחזקים עצמיים בלבד. תומך בזיכרון דו-ערוצי.

שני רכיבי SODIMM חריצי זיכרון

אחסון פנימי
PCIe® Gen3x4 NVMe™ M.2 SSD TLC GB 256 עד TB 1 כונן 

PCIe® NVMe™ Value M.2 SSD GB 256 עד GB   512 כונן 
GB M.2 SATA-3 SSD TLC עד 128 

תצוגה
FHD UWVA צג ;( 1,920 x 1,080)   100� sRGB ,400  , צריכת חשמל נמוכה nits ,עם ציפוי נגד בוהק ,UWVA ,בגודל 33.8 ס"מ (13.3 אינץ') באלכסון FHD צג
בגודל 33.8 ס"מ (13.3 אינץ') באלכסון, עם ציפוי נגד בוהק, 45� NTSC ,  250 nits   (x 1,080 1,920 ); צג FHD UWVA בגודל 33.8 ס"מ ( 13.3 אינץ') באלכסון

 1,920 x 1,080) )  HP Sure View Reect 72 , מסך פרטיות משולב� NTSC ,  1000 nits ,עם ציפוי נגד בוהק

משולב: כרטיס גרפי  ™AMD Radeon כרטיס גרפי זמין
(.HDMI-ו ,DX12  ,HD תמיכה בפענוח)

שני רמקולי סטריאו, מיקרופון מערך כפולשמע

יציאות ומחברים

2 יציאות Super Speed USB Type-A בקצב איתות 5Gbps (אחת לטעינה); יציאת  ®SuperSpeed USB Type-C עם קצב איתות של 10Gbps (אספקת מתח
AC חיבור מתח ;HDMI 2.0 יציאת אוזניות/מיקרופון משולבת; יציאת ;(DisplayPort™  , USB

(כבל HDMI נמכר בנפרד.)
יציאות אופציונליות: חריץ לכרטיסי SIM (אופציונלי)

התקני קלט
DuraKeys; משטח לחיצה עם תמיכה במחוות של כמה מקלדת HP Premium – מקלדת אופציונלית עמידה בפני נוזלים, עם תאורה אחורית, ניקוז וציפוי 

נקודות מגע, הקשות מופעלות כברירת מחדל; לוח מגע ברמת דיוק גבוהה עם תמיכה במחוות Multi-Touch; חיישן תאורת רקע; חיישן אפקט הול
##ambientlightsens##

Intel® XMM™ 7360 LTE-Advanced; Intel® AX200 Wi-Fi 6 (2x2) ו-Bluetooth® 5 משולב;  ®Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi ו-תקשורת
Bluetooth® 5 משולב ;

מצלמת 720p HD; מצלמת IR  (בדגמים נבחרים) מצלמה

תוכנה
HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; תוכנה לביטול רעשים של HP; HP Support Assistant; קנה את Office (נמכר

בנפרד); HP WorkWell; myHP ; HP Power Manager; הגדרות פרטיות של HP; HSA Fusion לסביבות מסחריות; HSA Telemetry לסביבות מסחריות;
HP Touchpoint Customizer לסביבות מסחריות; הודעות של 

ניהול אבטחה

מודול Absolute Persistence; HP DriveLock ו-HP Secure Erase  ;Automatic DriveLock ; אימות במהלך הפעלה; אימות טרום אתחול; שבב אבטחה
משובצת מסוג TPM 2.0 מסופק עם Windows 10 (אישור  +Common Criteria EAL4);  HP BIOSphere  ;HP Sure Click; Windows Defender דור חמישי;
HP Client Security Manager ;באמצעות רשת; אבטחת רשומת האתחול הראשית; תמיכה במנעולי מארז ובהתקני מנעול כבל BIOS עדכון  ;HP Sure Sense

HP Sure Admin; HP Pro Security ;דור שלישי HP Sure Recover ;דור שלישי HP Sure Run ;דור שישי HP Sure Start ;דור שישי
Edition

חיישן טביעות אצבע (בדגמים נבחרים)קורא טביעות אצבע

חבילות HP Manageability Integration ; BCU); HP Client Catalog)  SSM); HP BIOS Cong Utility)  HP System Software Manager ; HP Driver Packמאפייני ניהול
Kit Gen3

מתאם מתח AC חיצוני HP Smart של 65 ואט; מתאם מתח AC חיצוני HP Smart EM של 65 ואט; מתאם מתח AC חיצוני HP Smart של 45 ואט; מתאם מתחחשמל
AC חיצוני HP Smart של 45 ואט בעל 2 פינים; מתאם  ®HP Smart USB Type-C של 65 ואט; מתאם מתח  ®HP Smart USB Type-C של 45 ואט

סוללת ליתיום-יון HP Long Life עם 3 תאים, Wh 53  ; סוללת ליתיום-יון HP Long Life עם 3 תאים, Wh 42  סוג סוללה

x 20.45  x  30.76  1.79 ס"מממדים

החל מ-0.99 ק"ג (המשקל משתנה בהתאם לתצורה.)משקל

בעל אישור  ®ENERGY STAR; בעל רישום  ® EPEAT כאשר רלוונטי. רישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלתתאימות לניצול יעיל של אנרגיה
מצב רישום לפי מדינה/אזור.

TCOמפרטים סביבתיים דל בהלוגן; אישור 

הצעה זו לשירות ואחריות מוגבלת למשך שנה ( 1-1-0) כוללת שנת אחריות על חלקים ועבודה. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/אזור. בכפוףאחריות
למגבלות ולחריגות מסוימות.

33.8 ס"מ ( "13.3 )גודל תצוגה (באלכסון, יחידות מטריות)
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HP ProBook 635 Aero G7  מחשב נייד

אביזרים ושירותים (לא כלול)

תיק עם פתח עליון HP Executive בגודל
15.6 אינץ'

צא לעולם עם סגנון עם תיק למחשב נייד מסדרת HP Executive שמספק מראה מלוטש ומקצועי. הפרופיל
המלוטש והחומרים האיכותיים משאירים רושם נועז ושומרים על ההתקנים והנתונים שלך נעולים. הנסיעה

היא משימה קלילה וטעינת ההתקנים היא פשוטה - גם מחוץ לתיק. השילוב הטוב ביותר של HP הכולל
מאפיינים עסקיים, פונקציונליות וערך עבור יישומים עסקיים טיפוסיים

6KD06AA :מק"ט

HP Sure מנעול כבל עם מפתח
לא עוד ניחושים באשר לאבטחת המחשב הנייד, הצג, תחנת העגינה והאביזרים שלך הודות לראשים הניתנים
להסרה ולהחלפה של נעילת הכבלים HP Sure Key . השילוב הטוב ביותר של HP הכולל מאפיינים עסקיים,

פונקציונליות וערך עבור יישומים עסקיים טיפוסיים
6UW42AA :מק"ט

HP 320 קווים שלMK עכבר ומקלדת
למחשב שולחני

עבוד ביעילות ושפר את הפרודוקטיביות היומיומית שלך עם העכבר והמקלדת החוטיים למחשב שולחני
320MK המהימנים. השילוב הטוב ביותר של HP הכולל מאפיינים עסקיים, פונקציונליות וערך עבור יישומים

עסקיים טיפוסיים
9SR36AA :מק"ט

תמיכת חומרה של HP באתר הלקוח ביום
העבודה הבא למשך 3 שנים למחשבים

ניידים

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

U4391E :מק"ט

1
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הערות שוליים להעברת הודעות

  Multi-Core 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 האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של
AMD אינו מדד ל

 דרושים גישה לאינטרנט ומחשב Windows 10 שמותקנת בו מראש אפליקציית HP QuickDrop ומכשיר Android (טלפון או מחשב לוח) שפועלת בו מערכת ההפעלה Android 7 ואילך עם אפליקציית Android HP QuickDrop ו/או מכשיר iOS (טלפון או מחשב לוח) שפועלת בו
.iOS HP QuickDrop ואילך עם אפליקציית iOS 12 מערכת ההפעלה

 לוח של HP Sure View Reect , 250  nit, חיישן טביעות אצבע, רכיבי SODIMM מרובים, WWAN, סוללת 53Whr ומקלדת בעלת תאורה אחורית אינם זמינים בתצורות המתחילות במשקל הנמוך מ-1 ק"ג.
.160MHz בעת העברת קבצים בין שני התקנים המחוברים לאותו נתב. מחייב נתב אלחוטי, לרכישה בנפרד, התומך בערוצי (802.11ax)  Wi-Fi 6 ניתן להשגה עם gigabit התומך במהירויות של Wi-Fi® 

[7 ] נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות גישה אלחוטיות ציבוריות מוגבלת. Wi-Fi 6 בעל תאימות לאחור עם מפרטי 802.11 קודמים. המפרטים עבור  Wi-Fi 6  (בתקן 802.11ax) הם מפרטי טיוטה ואינם סופיים. אם המפרטים הסופיים
.802.11ax שונים ממפרטי הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקנים אחרים בתקן

  Multi-Core 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 האפליקציות ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של
AMD אינו מדד ל

 דרושים גישה לאינטרנט ומחשב Windows 10 שמותקנת בו מראש אפליקציית HP QuickDrop ומכשיר Android (טלפון או מחשב לוח) שפועלת בו מערכת ההפעלה Android 7 ואילך עם אפליקציית Android HP QuickDrop ו/או מכשיר iOS (טלפון או מחשב לוח) שפועלת בו
.iOS HP QuickDrop ואילך עם אפליקציית iOS 12 מערכת ההפעלה

 מסך הפרטיות המשולב HP Sure View Reect הוא מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה. הוא מתוכנן לפעול בכיוון תצוגה לרוחב.
 מודול 4G LTE הוא אופציונלי וחייב להיות מוגדר על-ידי היצרן. המודול מחייב הפעלה וחוזה שירות שנרכש בנפרד. תואם לאחור לטכנולוגיות HSPA דור שלישי. בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. מהירויות החיבור, הטעינה וההורדה ישתנו בהתאם לרשת,

למיקום, לסביבה, לתנאי הרשת ולגורמים אחרים. רשת 4G LTE אינה זמינה בכל המוצרים ובכל המדינות/אזורים.
 HP Sure Start דור שישי זמין במחשבי HP נבחרים.

 מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.
 HP Client Security Manager דור שישי מחייב את Windows וזמין במחשבים נבחרים. לקבלת פרטים, עיין במפרטי המוצר.

 HP Sure Recover דור שלישי זמין במחשבי HP נבחרים ודורש חיבור רשת פתוח. עליך לגבות קבצים חשובים, נתונים, תצלומים, סרטוני וידאו וכדומה לפני השימוש ב-HP Sure Recover כדי להימנע מאובדן נתונים.
. AMD  או Intel®  ומחשבי תחנת עבודה עם מעבדים נבחרים של Elite , Enterprise או Windows 10 Pro נבחרים מבוססי HP Pro דור שלישי זמין במחשבי HP Sure Run 

 רכיב מארז רמקול עשוי מ-�5 פלסטיק שמקורו באוקיינוס.
 

הערות שוליים למפרטים טכניים

 לא כל המאפיינים זמינים בכל המהדורות או הגרסאות של Windows. ייתכן שלמערכות יידרשו רכיבי חומרה, מנהלי התקן או תוכנות משודרגים ו/או שנרכשו בנפרד, או עדכון ל-BIOS, כדי לנצל את הפונקציונליות של Windows במלואה.  Windows 10  מתעדכן באופן אוטומטי,
ומאפיין זה

AMD 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 היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספור של Multicore [ 3]
אינו מדד של מהירות השעון.

 מהירות המעבד מציינת מצב ביצועים מרביים; המעבדים יפעלו במהירות נמוכה יותר במצב של מיטוב סוללה.
 ביצועי האצת השעון המרבית עשויים להשתנות בהתאם לחומרה, לתוכנה ולתצורת המערכת הכוללת.

 בהתאם למדיניות התמיכה של HP , Microsoft אינה תומכת במערכת ההפעלה Windows 8 או Windows 7 במוצרים שתצורתם הוגדרה עם מעבדי Intel ו-AMD מדור שביעי ואילך, ואינה מספקת מנהלי התקנים של Windows 8 או Windows 7 בכתובת
.http://www.support.hp.com

 מאחר שאין תקן תעשייה אחיד לכל מודולי הזיכרון של צד שלישי, מומלץ להשתמש בזיכרון ממותג של HP כדי להבטיח תאימות. אם אתה משתמש במספר מהירויות זיכרון שונות, המערכת תפעל במהירות זיכרון נמוכה יותר.
 עבור כונני אחסון, ג'יגהבייט = 1 מיליארד בייט. טרהבייט  = 1 טריליון בייט. הקיבולת בפועל לאחר האתחול קטנה יותר. עד  30 ג'יגהבייט (עבור Windows 10) שמורים לתוכנת שחזור המערכת.

[9 ] נדרשים נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט, לרכישה בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת. Wi-Fi 6 בעל תאימות לאחור עם מפרטי 802.11 קודמים. המפרטים עבור  Wi-Fi 6  (בתקן 802.11ax) הם מפרטי טיוטה ואינם סופיים. אם המפרטים
.802.11ax הסופיים שונים ממפרטי הטיוטה, הדבר עלול להשפיע על היכולת של המחשב הנייד לקיים תקשורת עם התקנים אחרים בתקן

 מודול WWAN  הוא מאפיין אופציונלי הדורש הגדרת תצורה של היצרן ומחייב הסכם שירות שנרכש בנפרד. בדוק אצל ספק השירות אם השירות נתמך וזמין באזור שלך. מהירויות החיבור ישתנו בהתאם למיקום, לסביבה, לתנאי הרשת ולגורמים נוספים. רשת 4G LTE אינה זמינה בכל
המוצרים ובכל המדינות/אזורים.

.WWAN אינו נגיש למשתמש בלי תצורת SIM-חריץ ה 
. HD כדי להציג תמונות HD [12 ] דרוש תוכן

 מקלדת עם תאורה אחורית זמינה כמאפיין אופציונלי.
[14 ] נדרשת גישה לאינטרנט.

[15 ] החיישנים נמכרים בנפרד או כמאפיין אופציונלי.
 הרזולוציות תלויות ביכולת הצג, ובהגדרות הרזולוציה ועומק הצבע.

 מסך הפרטיות המשולב HP Sure View Reect הוא מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה. הוא מתוכנן לפעול בכיוון תצוגה לרוחב.
.Sure View הבהירות בפועל תהיה נמוכה יותר עם מסך מגע או עם 

.Windows 10 מחייב את HP Connection Optimizer 
 תוכנת HP Support Assistant דורשת Windows וגישה לאינטרנט.

.http://www.hp.com/go/clientmanagement אינן מותקנות מראש, אך זמינות להורדה באתר HP Driver חבילות  
.http://www.hp.com/go/clientmanagement  בכתובת HP ניתן להוריד את ערכת שילוב יכולות הניהול של 

 מודול הקושחה Absolute נשלח כשהוא כבוי וניתן להפעיל אותו רק עם רכישת מנוי לרישיון והפעלה מלאה על-ידי סוכן התוכנה. ניתן לרכוש מנויי רישיונות לתקופות של מספר שנים. השירות מוגבל, פנה אל Absolute כדי לבדוק את הזמינות מחוץ לארצות הברית. חלים תנאים
https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/  :מסוימים. לקבלת פרטים מלאים, בקר בכתובת

. Intel® Optane™  אינו תומך בפלטפורמות עם HP Secure Erase .במהדורה המיוחדת מספר 800-88 שפורסמה על-ידי המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה "Clear" בהתאם לשיטות המתוארות בשיטת הניקוי HP Secure Erase 
 הקושחה של מודול TPM היא בגרסה 2.0.

.https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick לקבלת פרטים מלאים, ראה .Enterprise או Windows 10 Pro מחייב התקנה של HP Sure Click 
 לקבלת עדכונים, יש צורך בהצטרפות ל-Windows Defender ובחיבור לאינטרנט.

  HP BIOSphere דור חמישי זמין במחשבי HP Pro ו-Elite נבחרים. לקבלת פרטים, יש לעיין במפרטי המוצר. המאפיינים עשויים להשתנות בהתאם לפלטפורמה ולתצורות.
.Enterprise או Windows 10 מחייב התקנה של HP Sure Sense 

 HP Sure Start דור שישי זמין במחשבי HP נבחרים.
.AMD או Intel®  ומחשבי תחנת עבודה עם מעבדים נבחרים של Elite , Windows 10 נבחרים מבוססי HP Pro דור שלישי זמין במחשבי HP Sure Run 

.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 מחייב התקנת HP Sure Admin 
 חיישן טביעות אצבע של HP  הוא מאפיין אופציונלי שיש להגדיר בעת הרכישה.

 תומך בטעינה מהירה של HP עם מתאם AC של 65 ואט. טוען את הסוללה עד לקיבולת של עד �50 בתוך 30 דקות כאשר המערכת כבויה או במצב המתנה. דרוש מתאם מתח עם קיבולת מינימלית של 65 ואט. לאחר שהטעינה מגיעה לקיבולת של �50, הטעינה שבה להיות רגילה.
זמן הטעינה עשוי להשתנות בשיעור של כ-�10 עקב סטייה מותרת של המערכת.

 הזמינות עשויה להשתנות בהתאם למדינה/אזור.
 חבילות HP Care Pack נמכרות בנפרד. רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאילוצים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc. שירותי

HP כפופים לתנאים
.www.epeat.net המצב משתנה בהתאם למדינה/אזור. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת .IEEE 1,680.1-2018 EPEAT®  בהתאם לתקן US EPEAT®  מבוסס על רישום 

 ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
 HP Sure Recover דור שלישי: למידע על זמינות, יש לעיין במפרטי המוצר. דרוש חיבור פתוח לרשת קווית. לא זמין בפלטפורמות עם מספר כונני אחסון פנימיים. עליך לגבות קבצים חשובים, נתונים, תצלומים, סרטוני וידאו וכדומה לפני השימוש ב-HP Sure Recover כדי להימנע

. Intel® Optane™  (דור ראשון) אינו תומך בפלטפורמות עם HP Sure Recover .מאובדן נתונים
.https://support.hp.com/document/c05195282  ראה ,Windows 10 גרסה 1809 בפלטפורמה זו. לקבלת מידע על בדיקות על גרסאות חדשות יותר של Windows 10 בדקה את HP 

 HP מורשית תחת תנאי הרישיון של הסכם הרישיון למשתמש קצה של HP Pro Security Edition דרוש רישיון ל-3 שנים. תוכנת .HP Sure Sense Pro ואת HP Sure Click Pro וכולל את ,HP של מחשבים נבחרים של AV זמין וטעון מראש באביזרי HP Pro Security Edition 
(EULA), אותו ניתן למצוא בכתובת: https://h30670.www3.hp.com/ecommerce/common/disclaimer.do#EN_US עם השינויים הבאים: "7. תקופה. אלא אם הרישיון ל-HP Pro Security Edition  (HP Sure Sense Pro ו-HP Sure Click Pro) הסתיים במועד מוקדם יותר
,HP.com-מ HP Pro Security Edition זה, הרי שהוא תקף מרגע ההפעלה וימשיך להיות בתוקף למשך שלושים ושישה (36) החודשים שלאחר מכן ("התקופה הראשונית"). עם תום התקופה הראשונית, באפשרותך (א) לרכוש חידוש רישיון עבור EULA בשל תנאים הכלולים בהסכם

מהמכירות של HP או משותף ערוץ של HP, או (ב) להמשיך להשתמש בגרסאות הסטנדרטיות של HP Sure Click ו-HP Sure Sense ללא עלות נוספת אך גם ללא עדכוני תוכנה עתידיים וללא התמיכה של HP." מהדורת HP Pro Security Edition ממוטבת עבור סביבת SMB ונשלחת
.http://www.hp.com/go/clientmanagement הניתנת להורדה מהכתובת HP Manageability Integration תומכת בערכת כלים מוגבלת שיכולה לשמש את ערכת HP Pro Security Edition מוגדרת מראש - יכולת ניהול היא אופציונלית. מהדורת

hp.com/go/getupdated הירשם לקבלת עדכונים

©  .Copyright 2020 HP Development Company, L.P המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. 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.

 
AMD ו-Radeon הם סימנים מסחריים של  .DisplayPort™   . Advanced Micro Devices, Inc והסמל של  ™DisplayPort הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו ( ®VESA) בארצות הברית ובמדינות אחרות.

 ®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. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של
בעליהם השונים בהתאמה.
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