
ץחל יבצמב  תורירק  לע  רומש 
תמירז ינוויכ  השימחו  םידדצ  השולשמ  רורווא  יחתפ  םע 
תענומ  OMEN Tempest רוריקה תייגולונכט  ריווא ,

.םמחתמ ךלש  קחשמהשכ  רתי  תוממחתה 

םיקחשמ ךלהמב  ריהמ  ןונער  בצק 
בצקו תועירק  אלל  קחשמ  תגוצת  תרזעב  ךבטימב  קחש 

תועצמאב ךסמה  דוציר  תא  ןיטולחל  ענמו  ריהמ , ןונער 
.HP Flicker-free

OMEN Gaming Hub םע תישיא  םאתה 
לחה קחשמה , תייווח  רופישל  תחא  תיזכרמ  הדוקנ 

הרואת תויורשפא  דעו  םינטקה  םיעוציבה  לכב  הטילשמ 
.דועו

םוקמ לכב  ללכה , ןמ  תאצוי  היווח 
בוליש תא  םיקפסמ  רודמ 11   Intel® Core™ ידבעמ
ןתינ יתלבל  ךתוא  ךופהיש  םלשומה  םינייפאמה 

, םיהובג םיעוציב  םע  תוריהמב  םירבד  עצב  .הריצעל 
.הגוסמ הבוטה  תוירושיקהו  ידיימ  הבוגת  רשוכ 

קהוב דגנ  יופיצ  םע   QHD IPS גצ
םע תכשומה   QHD תייצולוזר ךות  לא  באשיהל  לכות 
קהוב דגנ  יופיצ  לעב  ךסמ  םע  בולישב  . IPS תייגולונכט
רודיב תייווח  קפסמ  הז  גצ  רואה , תופקתשה  תתחפהל 

.ללכה ןמ  תאצוי 

HP Sales Central

לחה מ 24/08/2021 ליעפ 
OMEN by HP Laptop 16-b0011nj

הריקס
.תרכה אלש  המרב  .תרפושמ  קחשמ  תייווח 

לדוגב דיינה  גנימייגה  בשחמ  , OMEN םע תולובגה  תא  ץורפ 
- בר יפרג  סיטרכו   Intel® Core™ דבעמ םע  . HP לש ץניא '  16.1

תא בחרה  .םוקמ  לכמ  ךבטימב  קחש  , NVIDIA®  לש המצוע 
, רתוי תוקלחו  תודח  תויתוזח  תויווח  םע  ךלש  םיקחשמה  םלוע 
לע רומש  .ריהמ  ןונער  בצקו  ההובג  היצולוזר  םע  גצל  תודוה 
OMEN רוריקה תייגולונכט  תועצמאב  ץחל , יבצמב  חור  רוק 
.םמחתמ ךלש  קחשמהשכ  רתי  תוממחתה  תענומש   Tempest

' ץניא לדוגב 16.1  דיינה  גנימייגה  בשחמ  , OMEN םע המידק  קנז 
לעבו ריהמ  גצ  םע  לוכה , תושעל  לגוסמש  בשחמ  . HP לש

לש יפרג  סיטרכ  המצוע , בר   Intel® דבעמ  ההובג , היצולוזר 
םאתה . OMEN Tempest תייגולונכט תועצמאב  רוריקו   NVIDIA® 

.OMEN Gaming Hub תועצמאב ךלש  םיכרצה  יפל  תורדגהה  תא 
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HP Wide Vision HD תמלצמ
תולעמ לש 88  הבחרה  הייפצה  תיווז  לעב  הייארה  הדש 
ינב לכ  םע  ואדיווב  טא  תוחיש צ' להנל  ךל  רשפאמ 

טוריפב ךלש  םירבחה  תצובק  וא  ךלש  החפשמה 
.ביהרמ

MU-MIMO-הכימת ב
תכימת ךתיבב ,  MU-MIMO ירישכמ רפסמ  ךתושרב  םא 
לידגהל ידכ   MU-MIMO בתנ םע  בולישב  תלעופ   MU-MIMO
.רתוי הקלח  תנווקמ  היווח  רובע  תשרה  תרובעת  תא 

NVIDIA® G-SYNC™
, ךלש גצהו   GPU-לש ה ןונערה  יבצק  ןורכנס  ידי  - לע
יעבט דח , קחשמ  תקפסמ   NVIDIA® G-SYNC™ תייגולונכט

.תילמינימ טלק  תייהשה  םע  תוערפה  אללו 

םלשומה קחשמה 
 – Ampere ידי לע  לעפומ   GeForce RTX™ 3070

םע היינבל  תודוה  . NVIDIA לש ינש  רוד   RTX תרוטקטיכרא
םישדח םידבעמ  יוביר  תורפושמ ,  Tensor תובילו  RT תוביל
שורדה חוכה  תא  ךל  קינעמ  אוה  ריהמ ,  G6 ןורכיזו המרזהל 

.רתויב םיינעבותה  םיקחשמה  לע  טלתשהל  ידכ  ךל 

םיטרפמ

הלעפה תכרעמ 
FreeDOS

םידבעמ תחפשמ 
רשע דחא  רוד   Intel® Core™ i7 דבעמ

דבעמ
לש 24  L3 ןומטמ , Intel® Turbo Boost תייגולונכט םע  ץרה  - הגי דע 4.6 ג'  ) Intel® Core™ i7-11800H דבעמ

1( םיכילה  16 תוביל ,  8 טייבהגמ ,

םיבבש תכרע 
Intel® HM570

אמייק - תב העפשה  םע  םיטרפמ 
קיטסלפ םע  תויושע  םישקמה  תופיכ  תרזחוממ ; תכתמ  ליכמ  לוקמרה ; זראמב  סונייקואב  ורוקמש  קיטסלפ 

שומיש ירחא  רזחוממ 

ןורכיז
( טייבהגי x 16 2 ג'  ) טייבהגי לש 32 ג'  DDR4-3200 MHz RAM ןורכיז

( לדוגו םיצירח   ) ןורכיז תסירפ 
טייבהגי x 16 2 ג'

ימינפ ןוסחא 
טייבהרט לש 1   PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ןנוכ

( ינש  ) חישק ןנוכ 
טייבהרט לש 1   PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ןנוכ

יטפוא ןנוכ 
לולכ וניא  יטפוא  ןנוכ 

הגוצת
תויפלא לש 3  הבוגת  ןמז  םע  ץרה ,  165 ןוסכלאב , ץניא )'  16.1 לדוגב 40.9 ס"מ(   QHD IPS micro-edge גצ

(1,920 x 1440  ) 100% sRGB , 300 nits שלח , לוחכ  רוא  קהוב , דגנ  יופיצו  היינשה 

( ןוסכלאב  ) הגוצת לדוג 
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'( ץניא  16.1 40.9 ס"מ( 

תואיצי
DisplayPort™ , USB ךרד חתמ  תקפסא   ) 40Gbps לש תותיא  בצקב   USB4™ Type-C® םע  Thunderbolt™ 4 תאיצי

HP Sleep and Charge); 2  ) 5Gbps תותיא בצקב   SuperSpeed USB Type-A תאיצי (; HP Sleep and Charge , 1.4
תאיצי ; Smart Pin םע  RJ-45; AC תאיצי ; HDMI 2.1 תאיצי ; 5Gbps תותיא בצקב   SuperSpeed USB Type-A תואיצי

Mini DisplayPort™ תאיצי תבלושמ ; ןופורקימ  / תוינזוא

הבחרה יצירח 
תוינבת ןווגמב   SD גוסמ םיילטיגיד  הידמ  יסיטרכ  ארוק 

טנרטניא תמלצמ 
בלושמ לופכ  םיילטיגיד  םינופורקימ  ךרעמ  םע   HP Wide Vision 720p HD תמלצמ

עמש ינייפאמ 
HP Audio Boost םילוקמר ; ינש  ; DTS:X® Ultra ; Bang & Olufsen לש עמש 

העבצה ןקתה 
Precision Touchpad-הכימת ב ; Multi-Touch תווחמב הכימת  םע   HP Imagepad עגמ חול 

תדלקמ
תעינמ תייגולונכט  םע  בולישב  םירוזא , העבראב   RGB תירוחא הרואת  םע  לצ  רוחש  עבצב  אלמ  לדוגב  תדלקמ 

םישקמ לש 26  בוביסו  םיאפר  לופכש 

טלק ינקתה 
ימרת םודא  - ארפניא ןשייח 

טוחלא
1(Gigabit לש הרבעה  תוריהמב  הכימת   ) בלושמ  Bluetooth® 5-2) וx2  ) Intel® Wi-Fi 6 AX201

חתמה קפס  גוס 
טאו לש 230   AC חתמ םאתמ 

הללוס גוס 
70 Wh םיאת ,  4 ןוי , - םויתיל רמילופ  תללוס 

רצומה בוציע 
לוח תזתה  תינבתב  תדלקמ  תרגסמ  עבצ , רומיגב  יוסיכו  סיסב 

רצומ עבצ 
ללצומ רוחש  עבצב  םוינימולאמ  תדלקמל  תרגסמ  ללצומ , רוחשב  סיסבו  יוסיכ 

( הבוג  x קמוע  x בחור  ) םיילמינימ םידממ 
x 24.8 x 36.92 2.3 ס"מ

( הרוצתל םאתהב  םינתשמ  םידממה  )
3

לקשמ
2.31 ק"ג

UPC רפסמ
196188287217

( הבוג  x קמוע  x בחור  ) הזיראה תודימ 
x 55.2 x 6.9 34.5 ס"מ

הזיראה לקשמ 
4.01 ק"ג

תוירחא
.חוקלה רתאב  ןוקית  ללוכ  אל  .הדובעו  םיקלח  רובע  הנשל  תוירחא  ללוכ  ( 1/1/0  ) הנש ךשמל  תלבגומ  תוירחא 

.תומיוסמ תוגירחלו  תולבגמל  ףופכב  .רוזא  / הנידמל םאתהב  םינתשמ  תולבגההו  םיאנתה 

הריקס
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הריקס

.וז1 היגולונכטב  שומישהמ  תלעות  חרכהב  וקיפי  הנכותה  ימושיי  וא  תוחוקלה  לכ  אל  .םימיוסמ  הנכות  ירצומ  לש  םיעוציבה  רופישל  דעוימ   Multi-Core
גותימה רופסמה , .הנכותהו  הרמוחה  יביכר  לש  תורוצתל  םאתהבו  תויצקילפאה  לש  הדובעה  יסמועל  םאתהב  םינתשמ  ןועשה  תורידתו  םיעוציבה 

.רתוי םיהובג  םיעוציבל  דדמ  םניא   Intel לש תומשה  ןתמ  וא  ו/
.הרוצתל2 םאתהב  הנתשמ  ימרתה  ןורתפה 
3.DC םועמע םע  תירוחא   LED תרואת בוליש  תועצמאב  ךסמה  ידוציר  תא  תלטבמ  םידוציר  תלוטנ  הגוצתל  תלוכיה 
.וז4 היגולונכטב  שומישהמ  תלעות  חרכהב  וקיפי  הנכותה  תויצקילפא  וא  תוחוקלה  לכ  אל  .םימיוסמ  הנכות  ירצומ  לש  םיעוציבה  רופישל  דעוימ   Multi-Core

דדמ וניא   Intel לש רופסמה  .הנכותהו  הרמוחה  יביכר  לש  תורוצתלו  היצקילפאה  לש  הדובעה  סמועל  םאתהב  םינתשמ  ןועשה  תורידתו  םיעוציבה 
.רתוי םיהובג  םיעוציבל 

5NVIDIA Corporation לש םימושר  םיירחסמ  םינמיס  וא  םיירחסמ ו/ םינמיס  םה   GeForce RTX-ו , GeForce, NVIDIA לש וגולה  , ©2021 NVIDIA Corporation. NVIDIA
.המאתהב םינושה  םהילעב  לש  םשוכר  םה  םירצויה  תויוכזו  םיירחסמה  םינמיסה  ראש  לכ  .תורחא  תונידמבו  ב  " הראב

6(. QHD  ) Quad High-definition תוכיאב ןכות  שרדנ   QHD תונומת תגצהל 
.תראותמה7 תוילנויצקנופה  תא  קפסל  ידכ  ישילש  דצ  לש  תורחא  תויצקילפא  וא  הנכות  שורדל  םייושע  םינייפאמה 

םיטרפמ

.וז6 היגולונכטב  שומישהמ  תלעות  חרכהב  וקיפי  הנכותה  ימושיי  וא  תוחוקלה  לכ  אל  .םימיוסמ  הנכות  ירצומ  לש  םיעוציבה  רופישל  דעוימ   Multi-Core
גותימה רופסמה , .הנכותהו  הרמוחה  יביכר  לש  תורוצתל  םאתהבו  תויצקילפאה  לש  הדובעה  יסמועל  םאתהב  םינתשמ  ןועשה  תורידתו  םיעוציבה 

.רתוי םיהובג  םיעוציבל  דדמ  םניא   Intel לש תומשה  ןתמ  וא  ו/
רתאב7 רקב  .תללוכה  תכרעמה  תרוצתלו  הנכותל  הרמוחל , םאתהב  תונתשהל  םייושע   Intel® Turbo Boost יעוציב

.ףסונ עדימ  תלבקל   /http://www.intel.com/technology/turboboost
בתנ11 שרדנ  .בתנ  ותואל  םירבוחמה  םינקתה  ינש  ןיב  םיצבק  תרבעה  תעב   Gigabit לש םינותנ  תרבעה  תויוריהמב  ךומתל  ןנכותמ   Wi-Fi CERTIFIED 6™

.הלעמו ץרה  - הגמ יצורעב 80  ךמותה  דרפנב , השיכרל  יטוחלא ,
12Wi-Fi CERTIFIED 6™ תלבגומ. תוירוביצ  תויטוחלא  השיג  תודוקנ  לש  תונימזה  .דרפנב  השיכרל  טנרטניא , תורישו  תיטוחלא  השיג  תדוקנ  םישרדנ 

.םימדוק יטרפמ 802.11  םע  רוחאל  תומיאת  לעב  אוה   (802.11ax)
13(. 802.11ac  ) תימוקמה הניקתה  תושירדל  תובטוממ  ויהי   Wi-Fi תורדגה ןהבש  סוראלבבו , היסורב  ךמתנ  אל   Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax)

http://www.intel.com/technology/turboboost/


םיטרופמ םיטרפמ 

תדלקמב תירוחא  הרואת  רוזא 
םירוזא  4

ימינפ ןוסחא 
טייבהרט לש 1   PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ןנוכ

תוירחא
.חוקלה רתאב  ןוקית  ללוכ  אל  .הדובעו  םיקלח  רובע  הנשל  תוירחא  ללוכ  ( 1/1/0  ) הנש ךשמל  תלבגומ  תוירחא 

.תומיוסמ תוגירחלו  תולבגמל  ףופכב  .רוזא  / הנידמל םאתהב  םינתשמ  תולבגההו  םיאנתה 

טוחלא
(Gigabit לש הרבעה  תוריהמב  הכימת   ) בלושמ  Bluetooth® 5-2) וx2  ) Intel® Wi-Fi 6 AX201

תיטוחלא הנטנא 
2x2

רצומה תפש  תויורשפא 
ABT#

תוריהב
300 nits

הגוצתה תוריהב 
300

( רתויב חיכשה  לדוגה  ' ) ץניא הזיראה , הבוג 
13.58

( רתויב חיכשה  לדוגה   ) תירטמה הטישב  הזיראה , הבוג 
34.5

תדלקמה לדוג 
אלמ לדוג 

( תילאירפמיאה הטישב  ןוסכלאב ,  ) גצה לדוג 
16.1

ןורכיז לדוג 
32

יפרג סיטרכ  לש  ןורכיז  לדוג 
8

( ןוסכלאב  ) הגוצת לדוג 
'( ץניא  16.1 40.9 ס"מ( 

( תירטמה הטישב  ןוסכלאב ,  ) הגוצת לדוג 
40.9

photo 1 םינותנ ןויליג 
AHID/11ae9981ef0a345acbcc4af5ca9374dc68873f88

photo 2 םינותנ ןויליג 
AHID/db4ebbf54c236c5c72fb035bb8191d703e640f11

photo 3 םינותנ ןויליג 
AHID/be285505b4b1f41ebee7eb93a14efe7fbe253cd7

photo 4 םינותנ ןויליג 
AHID/5d6227bb0d0c0ae6b4c3d41681d8afd1530d5cf5

Bluetooth תסרג
Bluetooth® 5.0

הקיפרג
דידב

יטוחלא םגד 
Wi-Fi 6 AX201

דבעמ םגד 
11800H



םירצוי תויוכז  רבדב  העדוה 
.שארמ העדוה  אלל  יונישל  ףופכ  ןאכ  אבומה  עדימה   © Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

תוולנה תושרופמה , תוירחאה  תורהצהב  הלולכ   HP לש םיתורישו  םירצומ  רובע  תרדגומה  הדיחיה  תוירחאה 
היהת אל   HP תפסונ. תוירחאכ  ןאכ  םיאבומה  םירבדה  ךותמ  רבד  שרפל  ןיא  .הז  גוסמ  םיתורישו  םירצומל 

.הז ךמסמב  תוטמשהל  וא  הכירע  תואיגשל  תוינכט , תואיגשל  תיארחא 

דבעמ יכילה 
16

( תירטמה הטישב   ) לקשמ רבדב  הרעה 
הרוצתל םאתהב  הנתשמ  לקשמה 

טוחלאל עגונב  הרעה 
Miracast® םאות ; MU-MIMO-הכימת ב

הקיפרגל עגונב  הרעה 
NVIDIA® Max-Q תייגולונכט

ןורכיזל עגונב  הרעה 
.היינשל תורבעה  ןוילימ  דע 3200  לש  הרבעה  יבצק 

( הבוג  x קמוע  x בחור  ) םידממל עגונב  הרעה 
הרוצתל םאתהב  םינתשמ  םידממה 

רפסמ הללוסה , לש  שדחמ  הניעטה  ןמז  רבדב  םיילוש  תרעה 
[5]

רפסמ הללוסה , ייח  רבדב  םיילוש  תרעה 
[3]

רפסמ טוחלא , תויגולונכט  רבדב  םיילוש  תרעה 
[11,12,13]

רפסמ םילוקמר ,) אלל   ) ףוגל ךסמ  סחי  רבדב  םיילוש  תרעה 
[18]

רפסמ תוינוציח , טלפ  / טלק תואיצי  רבדב  םיילוש  תרעה 
[19,20]

רפסמ יפרג , סיטרכ  רבדב  םיילוש  תרעה 
[8]

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
םילסקיפ לש 1,080  היצולוזרב  , FHD ואדיו לש  הפוצר  הלעפה  תועצמאב   HP ידי - לע וקדבנ  הללוסה  ייח  [ 10]
עמשה תמצוע  לש 17% , המרל  תנווכמ  תכרעמה  לש  עמשה  תמצוע  , 150 nits לש תוריהב  (, 1,080 x 1,920)

ךא לעפומ  טוחלא  תורבוחמ , תוינזוא  ימוקמ , ןוסחאמ  אלמ  ךסמב  הלעפה  לש 100% , המרל  תנווכמ  ןגנה  לש 
יעבט ןפואב  תחפת  תיברמה  תלוביקהו  הרוצתל , םאתהב  תונתשהל  םייושע  לעופב  הללוסה  ייח  .רבוחמ  אל 

.שומישהו ןמזה  םע 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
ינש ןיב  םיצבק  תרבעה  תעב   Gigabit לש םינותנ  תרבעה  תויוריהמב  ךומתל  ןנכותמ   Wi-Fi CERTIFIED 6™ [ 11]

.הלעמו ץרה  - הגמ יצורעב 80  ךמותה  דרפנב , השיכרל  יטוחלא , בתנ  שרדנ  .בתנ  ותואל  םירבוחמה  םינקתה 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
תויטוחלא השיג  תודוקנ  לש  תונימזה  .דרפנב  השיכרל  טנרטניא , תורישו  תיטוחלא  השיג  תדוקנ  םישרדנ  [ 12]
.םימדוק יטרפמ 802.11  םע  רוחאל  תומיאת  לעב  אוה   Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) תלבגומ. תוירוביצ 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
תובטוממ ויהי   Wi-Fi תורדגה ןהבש  סוראלבבו , היסורב  ךמתנ  אל   Wi-Fi CERTIFIED 6™ (802.11ax) [ 13]

(. 802.11ac  ) תימוקמה הניקתה  תושירדל 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
;HP לש םיביכרה  ינרצי  ידי  - לע םיקפוסמה  םיינייפואה  םיטרפמה  תא  םיגציימ  םיעוציבה  יטרפמ  לכ  [ 17]

.הלילשל וא  בויחל  תונתשהל  םייושע  לעופב  םיעוציבה 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
הסכמהשכ דדמנ  .םיילושהו  ליעפה  הייפצה  רוזאל  תיסחי  ליעפ  אלהו  ליעפה  הייפצה  ירוזא  לש  םיזוחאה  [ 18]

.הדובעה ןחלושל  ךנואמ 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
ןקתב לבכל  םאתמב  וא  לבכב  שמתשה  , HP Sleep and Charge םע רתויב  תובוטה  תואצותה  תלבקל  [ 19]

.ינוציח ןקתה  םע   USB תועצמאב הניעטל  לוקוטורפ ,

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
.ןימז וניא   SuperSpeed USB 20Gbps [ 20]



ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
רקב םיפסונ , םיטרפ  תלבקל  .הגוצתה  תומיאת  לש  תוכיאה  תקידבל  טרפמה  אוה   TUV Low Blue Light [ 21]

.https://www.certipedia.com/?locale=en#search תבותכב

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
תדרוי הללוסה  תלוביק  .תננכותמה  תלוביקה  תמועל  תונתשמ  הללוסה  לש  לעופב  ( Wh  ) טאו תועש  [ 23]

, ונעטנש תויצקילפאה  תכרעמה , תרוצת  הרוטרפמט , הביבס , שומיש , ןמז , ףדמ , ייח  לשב  יעבט  ןפואב 
.םירחא םימרוגו  למשחה  תכירצ  לוהינ  תורדגה  םינייפאמה ,

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
םיטרפ תלבקל  .הגוצתה  תומיאת  לש  תוכיא  תקידבל  טרפמ  אוה   Eyesafe® Display for Low Blue Light [ 28]

.https://eyesafe.com תבותכב רקב  םיפסונ ,

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
, רצומה םגד  תוברל  םינוש  םימרוגל  םאתהב  הנתשמ   Windows-ב MobileMark 18 יפל הללוסה  ייח  ךשמ  [ 3]

תכירצ לש  לוהינה  תורדגהו  טוחלאה  תוילנויצקנופ  שומישה , םינייפאמה , ונעטנש , תויצקילפאה  הרוצתה ,
תבותכב רקב  .שומישהו  ןמזה  ךלהמב  יעבט  ןפואב  תחפת  הללוסה  לש  תיברמה  תלוביקה  .למשחה 

.םיפסונ םיטרפ  תלבקל   https://bapco.com/products/mobilemark-2018/

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
שומישה ירחא  רזחוממה  רמוחה  זוחא  .שומיש  ירחא  רזחוממ  קיטסלפ  הליכמ  תדלקמב  םישקמה  תופיכ  [ 31]

.רצומל םאתהב  הנתשמ  ביכר  לכב  ללכנש 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
.רצומל םאתהב  הנתשמ  ביכר  לכב  ללכנה  םיב  ורוקמש  קיטסלפה  זוחא  [ 39]

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
םאתהב הנתשמ  תרזחוממה  תכתמה  זוחא  .תרזחוממ  תכתמ  ללוכ  םידיינה  םיבשחמה  לש  רצומה  הסכמ  [ 40]

.רצומל

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
הדוקפה תועצמאב   ) היובכ תכרעמה  רשאכ  תוקד  ךותב 30  דע 50%  לש  תלוביקל  ךלש  הללוסה  תא  ןעוט  [ 5]

לעב תוללוסל  ןעטמ  םע  ץלמומ  אל  דיינה ; בשחמה  םע  קפוסש   HP לש םאתמה  םע  שומישל  ץלמומ  יוביכ .)" "
ןמז .הליגרה  תוריהמל  רוזחת  הניעטה  תוריהמ  לש 50% , תלוביקל  עיגת  הניעטהש  רחאל  .רתוי  הנטק  תלוביק 

.HP לש םירחבנ  םירצומב  ןימז  .תכרעמה  לש  תרתומ  הייטס  בקע  לש כ-10%  רועישב  תונתשהל  יושע  הניעטה 
.רצומ ינייפאמ  לש  האלמ  המישר  תלבקל   http://store.hp.com תבותכב רקב 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
וקיפי הנכותה  ימושיי  וא  תוחוקלה  לכ  אל  .םימיוסמ  הנכות  ירצומ  לש  םיעוציבה  רופישל  דעוימ   Multi-Core [ 6]

לש הדובעה  יסמועל  םאתהב  םינתשמ  ןועשה  תורידתו  םיעוציבה  .וז  היגולונכטב  שומישהמ  תלעות  חרכהב 
Intel לש תומשה  ןתמ  וא  גותימה ו/ רופסמה , .הנכותהו  הרמוחה  יביכר  לש  תורוצתל  םאתהבו  תויצקילפאה 

.רתוי םיהובג  םיעוציבל  דדמ  םניא 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
רקב .תללוכה  תכרעמה  תרוצתלו  הנכותל  הרמוחל , םאתהב  תונתשהל  םייושע   Intel® Turbo Boost יעוציב [ 7]

.ףסונ עדימ  תלבקל   /http://www.intel.com/technology/turboboost רתאב

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
.רתוי קד  הרוצ  םרוג  ילעב  םיבשחמב  שערהו  תכרעמה  םוח  תתחפהב  עייסל  לוכי   NVIDIA® Max-Q Design [ 8]

רתוי םיכומנ  תויהל  םייושע  םיללוכה  הקיפרגה  יעוציב  .ונתשי  תכרעמה  לש  יבועהו  הרוצה  םרוג  בוציע 
.Max-Q בוציעב םישמתשמ  םניאש  םייפולחה  הקיפרגה  תונורתפמ 

אמייק - תב העפשה  םע  םיטרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
[39,40,41]

רפסמ הללוסה , גוס  רבדב  םיילוש  תרעה 
[23]

רפסמ דבעמה , םש  רבדב  םיילוש  תרעה 
[6,7]

רפסמ הגוצת , רבדב  םיילוש  תרעה 
[17,21,28]

העבצה ןקתה 
Precision Touchpad-הכימת ב ; Multi-Touch תווחמב הכימת  םע   HP Imagepad עגמ חול 

טלק ינקתה 
ימרת םודא  - ארפניא ןשייח 

ןורכיז
( טייבהגי x 16 2 ג'  ) טייבהגי לש 32 ג'  DDR4-3200 MHz RAM ןורכיז

ECC ןורכיז

https://www.certipedia.com/?locale=en#search
https://eyesafe.com
https://bapco.com/products/mobilemark-2018/%E2%80%8E
http://store.hp.com
http://www.intel.com/technology/turboboost/


non-ECC

ןוסחאו ןורכיז 
GB memory; 2 TB SSD storage 32

גצה לש  הבוגתה  ןמז 
3

הללוסה תניעט  ןמז 
תוקד כ-50% ב-30  הללוס : לש  הריהמ  הניעטב  ךמות 

הללוסה ייח 
ךורא םייח  רוזחמ 

הללוסה ייח 
תוקד תועש ו-30  דע 5 

ואדיו תלעפה  ךלהמב  הללוס  ייח 
תוקד תועש ו-30  דע 6 

הבחרה יצירח 
תוינבת ןווגמב   SD גוסמ םיילטיגיד  הידמ  יסיטרכ  ארוק 

הגוצתה חטשמב  לופיט 
קהוב דגנ  יופיצ 

תדלקמה תייגולונכט 
םישקמ לש 26  בוביסו  םיאפר  לופכש  תעינמ  תייגולונכט 

ןוסחאה 01 ןורכיז  תייגולונכט 
TLC

ןוסחאה 02 ןורכיז  תייגולונכט 
TLC

הגוצת חול  תייגולונכט 
IPS

דבעמ רדת  תייגולונכט 
Intel® Turbo Boost תייגולונכט

ןורכיז לדוגל  הדימ  תדיחי 
טייבהגי ג'

יפרג סיטרכ  לש  ןורכיז  לדוגל  הדימ  תדיחי 
טייבהגי ג'

( ןוסכלאב  ) הגוצת לדוגל  הדימ  תדיחי 
"

גצה לש  הבוגתה  ןמזל  הדימ  תדיחי 
ms

ןורכיז תוריהמל  הדימ  תדיחי 
ץרה - הגמ

ןוסחאה 01 תלוביקל  הדימ  תדיחי 
טייבהרט

ןוסחאה 02 תלוביקל  הדימ  תדיחי 
טייבהרט

הללוס תלוביקל  הדימ  תדיחי 
Wh

הגוצת לש  ןונער  בצקל  הדימ  תדיחי 
ץרה

דבעמ לש  יברמ  רדתל  הדימ  תדיחי 
ץרה - הגי ג'

( תירטמה הטישב   ) הזירא לש  הדימ  תדיחי 
ס"מ

הגוצת תוריהב  לש  הדימ  תדיחי 
nits

( תירטמה הטישב  ןוסכלאב ,  ) גצה לדוג  לש  הדימ  תדיחי 



ס"מ

'( ץניא  ) הזיראה לש  הדימ  תדיחי 
ב-

( םילוקמר אלל   ) ףוגל ךסמ  סחי 
80.69%

םידבעמ רוציי 
רשע דחא  רוד 

תואיצי
DisplayPort™ , USB ךרד חתמ  תקפסא   ) 40Gbps לש תותיא  בצקב   USB4™ Type-C® םע  Thunderbolt™ 4 תאיצי

HP Sleep and Charge); 2  ) 5Gbps תותיא בצקב   SuperSpeed USB Type-A תאיצי (; HP Sleep and Charge , 1.4
תאיצי ; Smart Pin םע  RJ-45; AC תאיצי ; HDMI 2.1 תאיצי ; 5Gbps תותיא בצקב   SuperSpeed USB Type-A תואיצי

Mini DisplayPort™ תאיצי תבלושמ ; ןופורקימ  / תוינזוא

יטפוא ןנוכ 
לולכ וניא  יטפוא  ןנוכ 

( ינש  ) חישק ןנוכ 
טייבהרט לש 1   PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD ןנוכ

( דידב  ) יפרג סיטרכ 
( טייבהגי לש 8 ג' ידועיי   GDDR6 ןורכיז  ) NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 דיינ בשחמל  תיפרג  דוביע  תדיחי 

print 1 היגולונכט , וגול 
Publication logos/Artboard_3.jpg

print 2 היגולונכט , וגול 
Publication logos/HP_Fast_Charge_RGB_blue_NT.jpg

print 7 היגולונכט , וגול 
Publication logos/Nvidia_Geforce_RTX_icon.jpg

דבעמ תוביל 
8

עמש ינייפאמ 
HP Audio Boost םילוקמר ; ינש  ; DTS:X® Ultra ; Bang & Olufsen לש עמש 

םידחוימ םינייפאמ 
NVIDIA® G-SYNC® תייגולונכטב הכימת 

תיטוחלא תשרב  הרבעה  תויוריהמ 
Gigabit לש םינותנ  בצקב  הכימת 

ןורכיזה תוריהמ 
3200

דבעמה גתומ 
®Intel

יפרג סיטרכ  גתומ 
®NVIDIA

המלצמ גתומ 
HP Wide Vision

דבעמ ןומטמ 
L3 טייבהגמ  24

( הבוג  x קמוע  x בחור  ) הזיראה תודימ 
x 55.2 x 6.9 34.5 ס"מ

HP לע ףסונ  עדימ 
http://www.hp.com

םיירחסמ םינמיס  עדימ 
םיירחסמ םינמיס  וא  םיירחסמ  םינמיס  םה   Thunderbolt-ו XMM, Iris , Pentium , Celeron , Optane , Core , Intel

Athlon , Ryzen , AMD םירחא. םירוזא  / תונידמבו "ב  הראב הלש  תבה  תורבח  לש  וא   Intel Corporation לש םימושר 
, וילעבל ךיישה  ירחסמ  ןמיס  אוה   Bluetooth . Advanced Micro Devices, inc לש םיירחסמ  םינמיס  םה   Radeon-ו

םיירחסמ םינמיס  וא  םיירחסמ ו/ םינמיס  םה   GeForce-ו NVIDIA ןוישיר. תרגסמב   HP inc. ידי - לע שומישב  אצמנו 
םינמיס םה   USB-C®-ו USB Type-C® םירחא. םירוזא  / תונידמבו "ב  הראב  NVIDIA Corporation לש םימושר 
םיירחסמ םינמיס  םה   DisplayPort™ לש למסהו   USB Implementers Forum. DisplayPort™ לש םיירחסמ 

.םירחא McAfee ו- םירוזא  / תונידמבו תירבה  תוצראב  ( VESA®  ) ואדיוול הקינורטקלאה  ינקת  דוגיא  תולעבב 

http://www.hp.com


תונידמבו תירבה  תוצראב   McAfee LLC לש םימושר  םיירחסמ  םינמיס  וא  םיירחסמ  םינמיס  םה   McAfee LiveSafe
לכ .ב  " הראב ( EPA  ) הביבסה תוכיא  לע  הרימשל  תונכוסה  לש  םושר  ירחסמ  ןמיס  אוה   Energy Star תורחא.

.המאתהב םינושה  םהילעב  לש  םשוכר  םה  םיירחסמה  םינמיסה  ראש 

המלצמ לש  ןופורקימ 
בלושמ לופכ  םיילטיגיד  םינופורקימ  ךרעמ 

םיעבצ לולכמ 
sRGB 100%

( הבוג  x קמוע  x בחור  ) םיילמינימ םידממ 
x 24.8 x 36.92 2.3 ס"מ

ןוסחאה 01 קשממ 
®PCIe

ןוסחאה 02 קשממ 
®PCIe

תשר קשממ 
בלושמ  10/100/1000 GbE LAN

גצה תרגסמ 
micro-edge

עגמ ךסמ 
אל

UPC רפסמ
196188287217

םגד רפסמ 
Max-Q לש בוציע  םע   RTX™ 3070

הללוס ייח  לע  ואדיו  ןוטרס  תלעפהל  עגונב  םיילוש  תרעה  רפסמ 
[10]

שמתשמל םישיגנה  ןורכיזה  יצירח  רפסמ 
2

ןורכיז יצירח  רפסמ 
2

הללוס יאת  רפסמ 
4

דבעמ
לש 24  L3 ןומטמ , Intel® Turbo Boost תייגולונכט םע  ץרה  - הגי דע 4.6 ג'  ) Intel® Core™ i7-11800H דבעמ

( םיכילה  16 תוביל ,  8 טייבהגמ ,

הלעפה תכרעמ 
FreeDOS

רצומה לש  ךורא  םש  טרפמ 
RAM, 1 טייבהרט  SSD , 1 טייבהרט  Max-Q GeForce NVIDIA®, SSD לש בוציע  םע   QHD, RTX™ 3070

Core™ i7 Intel®, FreeDOS, "16.1, OMEN by HP Laptop 16-b0011nj , 32 טייבהגי ג'

רצומה לש  רצק  םש  טרפמ 
OMEN by HP Laptop 16-b0011nj

אמייק - תב העפשה  םע  םיטרפמ 
קיטסלפ םע  תויושע  םישקמה  תופיכ  תרזחוממ ; תכתמ  ליכמ  לוקמרה ; זראמב  סונייקואב  ורוקמש  קיטסלפ 

שומיש ירחא  רזחוממ 

טנרטניא תמלצמ 
בלושמ לופכ  םיילטיגיד  םינופורקימ  ךרעמ  םע   HP Wide Vision 720p HD תמלצמ

ןוסחאה 01 לש  הרוצ  םדקמ 
M.2

ןוסחאה 02 לש  הרוצ  םדקמ 
M.2

תדלקמ
תעינמ תייגולונכט  םע  בולישב  םירוזא , העבראב   RGB תירוחא הרואת  םע  לצ  רוחש  עבצב  אלמ  לדוגב  תדלקמ 

םישקמ לש 26  בוביסו  םיאפר  לופכש 



תירוחא הרואת  םע  תדלקמ 
RGB תירוחא הרואת 

םייפרג םיסיטרכ  תחפשמ 
GeForce

םידבעמ תחפשמ 
Core™ i7

םידבעמ תחפשמ 
רשע דחא  רוד   Intel® Core™ i7 דבעמ

לקשמ
2.31 ק"ג

הזיראה לקשמ 
4.01 ק"ג

הזיראה לקשמ 
lb 8.86

הללוסה לקשמ 
lb 0.63

הללוסה לקשמ 
םרג  290

ןוסחא גוס 
SSD

ןוסחאה 01 גוס 
SSD

ןוסחאה 02 גוס 
SSD

ןורכיז גוס 
DDR4

יפרג סיטרכ  לש  ןורכיז  גוס 
GDDR6

ןורכיז לודומ  גוס 
DIMM

הללוס גוס 
רמילופ ןוי  םויתיל 

הללוס גוס 
70 Wh םיאת ,  4 ןוי , - םויתיל רמילופ  תללוס 

חתמה קפס  גוס 
טאו לש 230   AC חתמ םאתמ 

תיטוחלא תשר  קפס 
®Intel

( רתויב חיכשה  לדוגה  ' ) ץניא הזיראה , קמוע 
21.73

( רתויב חיכשה  לדוגה   ) תירטמה הטישב  הזיראה , קמוע 
55.2

רצומה בוציע 
לוח תזתה  תינבתב  תדלקמ  תרגסמ  עבצ , רומיגב  יוסיכו  סיסב 

םיבבש תכרע 
Intel® HM570

ןוסחאה 01 קשממ  לוקוטורפ 
™NVMe

ןוסחאה 02 קשממ  לוקוטורפ 
™NVMe

( לדוגו םיצירח   ) ןורכיז תסירפ 
טייבהגי x 16 2 ג'



עבצ
ללצומ רוחש 

תדלקמה עבצ 
ללצומ רוחש 

רצומ עבצ 
ללצומ רוחש  עבצב  םוינימולאמ  תדלקמל  תרגסמ  ללצומ , רוחשב  סיסבו  יוסיכ 

UNSPSC דוק
43211503

עבצא תועיבט  ארוק 
ןימז וניא  עבצא  תועיבט  ארוק 

ןוסחאה 01 תלוביק 
1

ןוסחאה 02 תלוביק 
1

הללוסה תלוביק 
70

הגוצת לש  ןונער  בצק 
165

( רתויב חיכשה  לדוגה  ' ) ץניא הזיראה , בחור 
2.71

( רתויב חיכשה  לדוגה   ) תירטמה הטישב  הזיראה , בחור 
6.9

( תיכנא  ) המלצמ תייצולוזר 
720p

תיטרדנטס המלצמ  תייצולוזר 
HD

( םילסקיפ  ) הגוצת תייצולוזר 
x 1440 2560

טרדנטסכ תיטוחלא  תשר 
Wi-Fi 6

רצומה לש  גתומה  םש 
HP

דוק םש 
Ralph_21C1

דבעמ לש  יברמ  רדת 
4.6

יטפשמ רותיו  בתכ  לש  הנומת 
לעופב רצומהמ  הנוש  תויהל  היושע  רצומה  תנומת 

הגוצת
תויפלא לש 3  הבוגת  ןמז  םע  ץרה ,  165 ןוסכלאב , ץניא )'  16.1 לדוגב 40.9 ס"מ(   QHD IPS micro-edge גצ

(1,920 x 1440  ) 100% sRGB , 300 nits שלח , לוחכ  רוא  קהוב , דגנ  יופיצו  היינשה 

הגוצת
ןוסכלאב ץניא )'  16.1 לדוגב 40.9 ס"מ(   QHD גצ

ןוסחא תרוצת 
תרדגומ  RAID 0 תרוצת

גצה לש  היצולוזרה  ןקת 
QHD

םירצומ םירצומ  לע  לוחתש  הדיחיה  תוירחאה  .הארתה  לכ  אלל  תונתשהל  יושע  תאזב  ללכנש  עדימה  . © Copyright 2021 HP Development Company, L.P
לכ היהת  אל   HP-ךכל ל. רבעמ  תפסונ  תוירחא  תמייקש  קיסהל  ןיא  .םיתורישהו  םירצומה  תא  תוולמש  תורהצהב  שרופמב  תרדגומ   HP לש םיתורישו 

.תאזב תוללכנה  תוטמשה  וא  הכירע  תואיגש  וא  תוינכט  תואיגש  לע  תורבח 
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