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םיילוש 57 תרעה   Tech spec
ידכ רצומה  לש  ינושארה  לוחתאל  השורדה  הירטמלטה  תא  יטמוטוא  ןפואב  תפסוא   HP Smart תכימת [ 57]
ךרד םירחבנ , םירצומב  שארמ  הנקתהל  תנתינו  ןקתהה  תמרב  תוניקת  תודוא  םינותנו  הרוצת  ינותנ  קפסל 
תכימת תלעפה  ןפוא  לע  ףסונ  עדימ  תלבקל  .הדרוה  עצבל  ןתינ  וא  ; HP Factory לש הרוצתה  תרדגה  יתוריש 

.http://www.hp.com/smart-support תבותכב רקב  התדרוה , וא   HP Smart

ימינפ ןוסחא 
256 GB חפנב  PCIe® NVMe™ 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 

Energy Star רושיא
ENERGY STAR® 5.0 רשואמ

טוחלא
בלושמ  Bluetooth® 5-ו ( 2x2  ) Realtek 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi®

תיטוחלא הנטנא 
2x2

תוריהב
250 nits

הגוצתה תוריהב 
250

תדלקמה לדוג 
אלמ לדוג 

( תילאירפמיאה הטישב  ןוסכלאב ,  ) גצה לדוג 
15.6

ןורכיז לדוג 
8

( ןוסכלאב  ) הגוצת לדוג 
(15.6" 39.6 ס"מ( 

( תירטמה הטישב  ןוסכלאב ,  ) הגוצת לדוג 
39.6

photo 1 םינותנ ןויליג 
AHID/9ef302c565e4ee102f12e455ccd8bfffea1450bf

photo 2 םינותנ ןויליג 
Publication logos/HP_Care_Pack_RGB_blue_NT.jpg

photo 3 םינותנ ןויליג 
AHID/70845dfbf535c3aff4758cf2a93a75f35ba0ce0a

photo 4 םינותנ ןויליג 
AHID/a2bf67583981a8fecff2b9c1ff6506a964662294

Bluetooth תסרג
Bluetooth® 5.0

הקיפרג
בלושמ

לחה מ 01/12/2021 ליעפ 
HP 250 G8 דיינ  בשחמ 

http://www.hp.com/smart-support


דבעמ םגד 
1135G7

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 
8

יטרדנטס ןורכיז  רבדב  הרעה 
.היינשל תורבעה  ןוילימ  דע 3200  לש  הרבעה  יבצק 

הבחרה יצירח  רבדב  הרעה 
.SDXC , SDHC , SD-ךמות ב

תואיצי רבדב  הרעה 
.דרפנב רכמנ   HDMI לבכ

( תירטמה הטישב   ) לקשמ רבדב  הרעה 
.הרוצתל םאתהב  הנתשמ  לקשמה 

תיטפשמ הרעה 
םיקסעל  Windows 11 Pro לע ץילממ   HP

רפסמ יפרג , סיטרכ  רבדב  םיילוש  תרעה 
[15]

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
תומיוסמ תוכרעמלש  ןכתיי  . Windows לש תואסרגה  לכב  וא  תורודהמה  לכב  םינימז  םינייפאמה  לכ  אל  [ 1]

לצנל ידכ  , BIOS-ןוכדע ל וא  דרפנב , ושכרנש  וא  םיגרדושמ ו/ תונכות  וא  םינקתה  ילהנמ  הרמוח , יביכר  ושרדיי 
טנרטניא םישרדנ  .יטמוטוא  ןפואב  לעפומו  ןכדעתמ   Windows האולמב.  Windows לש תוילנויצקנופה  תא 

ןכתיי ןמזה  םעו  טנרטניאה , יתוריש  קפס  לש  שומיש  ימד  ולוחיש  ןכתיי  . Microsoft ןובשחו ההובג  תוריהמב 
.http://www.windows.com תבותכב רקב  .םינוכדע  רובע  תופסונ  תושירד  ולוחיש 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
.Intel® PCIe® NVMe™ QLC M.2 SSD רובע קר  ןימז   Intel® Optane™ H10 ןורכיז [ 10]

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
השיגה תודוקנ  לש  תונימזה  .דרפנב  השיכרל  טנרטניא , תורישו  תיטוחלא  השיג  תדוקנ  םישרדנ  [ 11]

.םימדוק יטרפמ 802.11  םע  רוחאל  תומיאת  לעב  אוה  ( 802.11 ac  ) Wi-Fi 5 תלבגומ. תוירוביצה  תויטוחלאה 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
ירישכמב ךסמה  תא  גיצהל  ידכ  הב  שמתשהל  לוכי  ישיאה  בשחמהש  תיטוחלא  היגולונכט  איה   Miracast [ 12]

.המרזהבו םינרקמב  היזיולט ,

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
Gigabit רובע  IEEE standard 802.3ab ןקתל תומיאת  ןייצמ   "Gigabit" Ethernet וא " 10/100/1000  " חנומה [ 13]

םישורד ההובג , תוריהמב  רודישל  .לעופב  הינש  / טייבהגי לש 1 ג' הלעפה  תוריהמ  לע  הרומ  וניאו  , Ethernet
.תשר תיתשתו   Gigabit Ethernet תרשל רוביח 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
.HD תונומת גיצהל  ידכ   HD ןכות שורד  [ 14]

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
Intel דבעמ תבייחמ   NVIDIA® Optimus™ תייגולונכט .דבעמל  םאתהב  הנתשמ  בלושמה  יפרגה  סיטרכה  [ 15]

.Windows 10 Pro הלעפהה תכרעמב  הנימז  איהו  , NVIDIA® GeForce® לש דידב  יפרג  סיטרכ  תרוצת  ףסונבו 
יפרגה סיטרכה  לש  ואדיווהו  הגוצתה  ינייפאמ  לכב  האלמ  הכימתש  ןכתיי  , NVIDIA® Optimus™ תייגולונכטב

APU-וא ב בלושמה   GPU-ולעפי ב  OpenGL תויצקילפא המגודל ,  ) תוכרעמה לכב  הנימז  היהת  אל  דידבה 
(. ןותנה בצמל  םאתהב 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
.עבצה קמועו  היצולוזרה  תורדגהבו  גצה , תלוכיב  תויולת  תויצולוזרה  [ 16]

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
.טנרטניאל השיגו   Windows תשרוד  HP Support Assistant תנכות [ 17]

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
רחאל .הלולכ  הניאש  טנרטניאל  השיג  תשרדנ  .הלולכ  םוי  לש ™McAfee® LiveSafe ל-30  ןויסינ  תסרג  [ 18]

.WWW.McAfee.com רתאב םיפסונ  םיטרפ  לבקל  ןתינ  .יונמ  שורד  וז  הפוקת  לש  הגופתה 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 

http://www.windows.com
http://www.mcafee.com


יפכ  v0.89 הסרגמ  TPM 2.0 טרפמ לש  הנשמ  תכרע  איהש  הסרגב 2.0 . איה   TPM לודומ לש  החשוקה  [ 19]
(. PTT  ) Intel Platform Trust Technology תייגולונכטב םשוימש 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
, הרוצתה רצומה , םגד  תוברל  םינוש  םימרוגל  םאתהב  הנתשמ   Windows 10 MM18-הללוסה ב ייח  ךשמ  [ 20]

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

.םיפסונ םיטרפ  תלבקל 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
.רוזא / הנידמל םאתהב  תונתשהל  היושע  תונימזה  [ 21]

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
םייושע  HP Care Pack תוליבח רובע  הבוגתה  ינמזו  תורישה  תומר  .דרפנב  תורכמנ   HP Care Pack תוליבח [ 22]
תולבגמל ףופכב  .הרמוחה  תשיכר  ךיראתב  ליחתמ  תורישה  .ךלש  יפרגואיגה  םוקימל  םאתהב  תונתשהל 

אנתל םיפופכ   HP יתוריש . www.hp.com/go/cpc תבותכב רקב  םיטרפ , תלבקל  .םיצוליאלו 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
םאתהב הנתשמ  בצמה  . IEEE 1680.1-2018 EPEAT® ןקתל םאתהב   US EPEAT® םושיר לע  ססובמ  [ 23]

.ףסונ עדימ  תלבקל   www.epeat.net תבותכב רקב  .רוזא  / הנידמל

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
םינותנה .תובייחתה  אלל  .יארשא  סיטרכ  אלל  . Xerox® DocuShare® Go םע דובעל  לחתהו  םשריה  טושפ  [ 25]
תבותכב רקב  םיטרפ , תלבקל  .םימיה  תב 30  ןויסינה  תפוקת  םות  ינפל  יונמ  ןזוה  ןכ  םא  אלא  םינימז , אל  וכפהי 

.www.xerox.com/docusharego

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
i7 וא  Intel® Core™ i5 ידבעמ םע  תרדגומ  היהת  תכרעמהש  תובייחמ   Intel® Iris® Xᵉ לש הקיפרגה  תולוכי  [ 26]

ודקפתי דיחי  ץורע  לש  ןורכיזו  וא 7   Intel® Core™ i5 ידבעמ םע   Intel® Iris® Xᵉ יפרגה סיטרכה  .יצורע  - וד ןורכיזו 
.דבלב  UHD תוכיאב הקיפרגכ 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
תדרוי הללוסה  תלוביק  .תננכותמה  תלוביקה  תמועל  תונתשמ  הללוסה  לש  לעופב  ( Wh  ) טאו תועש  [ 27]

, 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 
וקיפי הנכותה  ימושיי  וא  תוחוקלה  לכ  אל  .םימיוסמ  הנכות  ירצומ  לש  םיעוציבה  רופישל  דעוימ   Multicore [ 3]

לש הדובעה  סמועל  םאתהב  םינתשמ  ןועשה  תורידתו  םיעוציבה  .וז  היגולונכטב  שומישהמ  תלעות  חרכהב 
ןתמ ה וא  גותימה ו/ רופסמה , .הנכותהו  הרמוחה  יביכר  לש  תורוצתלו  תויצקילפאה 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
בוטימ לש  בצמב  רתוי  הכומנ  תוריהמב  ולעפי  םידבעמה  םייברמ ; םיעוציב  בצמ  תנייצמ  דבעמה  תוריהמ  [ 4]

.הללוס

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
האר .תללוכה  תכרעמה  תרוצתלו  הנכותל  הרמוחל , םאתהב  תונתשהל  םייושע   Intel® Turbo Boost יעוציב [ 5]

.ףסונ עדימ  תלבקל   www.intel.com/technology/turboboost

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
וקיפי הנכותה  ימושיי  וא  תוחוקלה  לכ  אל  .םימיוסמ  הנכות  ירצומ  לש  םיעוציבה  רופישל  דעוימ   Multi-Core [ 6]
לש הדובעה  סמועל  םאתהב  םינתשמ  ןועשה  תורידתו  םיעוציבה  .וז  היגולונכטב  שומישהמ  תלעות  חרכהב 

.רתוי םיהובג  םיעוציבל  דדמ  וניא   Intel לש רופסמה  .הנכותהו  הרמוחה  יביכר  לש  תורוצתלו  היצקילפאה 

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 
רחאל לעופב  תלוביקה  .טייב  ןוילירט   1 טייבהרט =  .טייב  דראילימ   1 טייבהגי =  ג' ןוסחא , יננוכ  רובע  [ 8]

.תכרעמה רוזחש  תנכותל  םירומש  ( Windows 10 רובע  ) טייבהגי דע 30 ג' .רתוי  הנטק  לוחתאה 

ינכט טרפמ  רבדב  םיילוש  תרעה 
.ךלש תכרעמב   DRAM ןורכיז תא  הלידגמ  וא  הפילחמ  הניא   Intel® Optane™ ןורכיז לש  תכרעמה  תצאה  [ 9]

64 Windows 10 , Intel® Optane™-הכימת ב םע   BIOS תסרג ךליאו , ינימש  רוד   Intel® Core™ דבעמ םישרדנ 
(. Intel® RST  ) Intel® Rapid Storage Technology ןקתה להנמו  תויביס ,

רפסמ החטבא , לוהינ  רבדב  םיילוש  תרעה 
[19]

רפסמ שרדנ , חתמ  קפס  רבדב  םיילוש  תרעה 
[21]

http://www.bapco.com
http://www.hp.com/go/cpc
http://www.epeat.net
http://www.xerox.com/docusharego
http://www.intel.com/technology/turboboost
http://www.intel.com/technology/turboboost/


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

רפסמ הנימז , הנכות  רבדב  םיילוש  תרעה 
[57]

רפסמ תפרוצמ , הנכות  רבדב  םיילוש  תרעה 
[12,17,18,25]

רפסמ הגוצת , רבדב  םיילוש  תרעה 
[14,16]

הלעפה
HP Smart טאו לש 45  ינוציח   AC חתמ םאתמ 

ןורכיז
( טייבהגי x 8 1 ג'  ) טייבהגי לש 8 ג'  DDR4-3200 MHz RAM ןורכיז

ןוסחאו ןורכיז 
GB memory; 256 GB SSD storage 8

הללוסה ייח 
ךורא םייח  רוזחמ 

הבחרה יצירח 
תוינבת ןווגמב  םיילטיגיד  הידמ  יסיטרכ  ארוק 

ןורכיז יצירח 
SODIMM יביכר ינש 

הגוצתה חטשמב  לופיט 
קהוב דגנ  יופיצ 

הגוצת חול  תייגולונכט 
IPS

דבעמ רדת  תייגולונכט 
Intel® Turbo Boost תייגולונכט

ןורכיז לדוגל  הדימ  תדיחי 
טייבהגי ג'

( ןוסכלאב  ) הגוצת לדוגל  הדימ  תדיחי 
"

ןורכיז תוריהמל  הדימ  תדיחי 
ץרה - הגמ

ןוסחאה 01 תלוביקל  הדימ  תדיחי 
טייבהגי ג'

הללוס תלוביקל  הדימ  תדיחי 
Wh

דבעמ לש  יברמ  רדתל  הדימ  תדיחי 
ץרה - הגי ג'

הגוצת תוריהב  לש  הדימ  תדיחי 
nits

( תירטמה הטישב  ןוסכלאב ,  ) גצה לדוג  לש  הדימ  תדיחי 
ס"מ

םידבעמ רוציי 
רשע דחא  רוד 

תואיצי
תותיא בצקב   SuperSpeed USB Type-C® תאיצי ; 5Gbps לש תותיא  בצק  םע   Super Speed USB Type-A תואיצי  2

AC חתמ רוביח  ; HDMI 1.4b תאיצי תבלושמ ; ןופורקימ  / תוינזוא תאיצי  ; RJ-45 תאיצי ; 5Gbps

יטפוא ןנוכ 
לולכ אל 

( בלושמ  ) יפרג סיטרכ 
Intel® Iris® Xᵉ יפרג סיטרכ 

הללוס ייח  יבגל 



.תוירחאה תרגסמב  תוריש  לבקל  ןתינ  .חוקלה  ידי  - לע הפלחהל  תנתינ  הניאו  תימינפ  הללוסה 

תדלקמה לש  םישקמה  חול 
ירפסמ םישקמ  חול 

דבעמ תוביל 
4

עמש ינייפאמ 
בלושמ ילטיגיד  ןופורקימ  ואירטס , םילוקמר 

ןורכיזה תוריהמ 
3200

דבעמה גתומ 
®Intel

הללוסה גתומ 
HP

דבעמ ןומטמ 
L3 טייבהגמ  8

םיירחסמ םינמיס  עדימ 
Intel לש םימושר  םיירחסמ  םינמיס  וא  םיירחסמ  םינמיס  םה   Intel vPro-ו Celeron , Pentium , Core , Intel

םה  NVIDIA לש למסהו   NVIDIA םירחא. םירוזא  / תונידמבו תירבה  תוצראב  הלש  תבה  תורבח  לש  וא   Corporation
.םירחא םירוזא  / תונידמבו "ב  הראב  NVIDIA Corporation לש םימושר  םיירחסמ  םינמיס  וא  םיירחסמ ו/ םינמיס 

.ןוישיר ®USB Type-C ו- תרגסמב   HP Inc. ידי - לע שומישב  אצמנו  וילעבל , ךיישה  ירחסמ  ןמיס  אוה   Bluetooth
תוצראב  SD-3C לש םושר  ירחסמ  ןמיס  אוה   USB Implementers Forum. SDXC לש םיירחסמ  םינמיס  םה   USB-C®

לע הרימשל  תונכוסה  לש  םושר  ירחסמ  ןמיס  אוה   Energy Star םהינשב. וא  םירחא , םירוזא  / תונידמב תירבה ,
םה םיירחסמה  םינמיסה  ראש  לכ  .תורומש  תויוכזה  לכ   © 2020 Google LLC ב. " הראב ( EPA  ) הביבסה תוכיא 

.המאתהב םינושה  םהילעב  לש  םשוכר 

םיעבצ לולכמ 
NTSC 45%

( הבוג  x קמוע  x בחור  ) םיילמינימ םידממ 
x 24.2 x 35.8 1.99 ס"מ

ןוסחאה 01 קשממ 
®PCIe

גצה תרגסמ 
הקד תרגסמ 

עגמ ךסמ 
אל

UPC רפסמ
196337873049

תוירחא רבדב  םיילוש  תרעה  רפסמ 
[22]

ןורכיז יצירח  רפסמ 
1

הללוס יאת  רפסמ 
3

דבעמ
לש 8  L3 ןומטמ , Intel® Turbo Boost תייגולונכט םע  ץרה  - הגי דע 4.2 ג'  ) Intel® Core™ i5-1135G7 דבעמ

( תוביל  4 טייבהגמ ,

הלעפה תכרעמ 
םיקסעל  Windows 11 Pro לע הצילממ   HP  – Windows 11 Home

רצומה לש  ךורא  םש  טרפמ 
Windows 11 Pro לע הצילממ   HP  – Core™ i5 Intel®, Windows 11 Home , 8 טייבהגי RAM, 256 ג' טייבהגי SSD ג'

HP 250 G8 דיינ בשחמ  , 15.6 , " םיקסעל

רצומה לש  רצק  םש  טרפמ 
HP 250 G8 דיינ בשחמ  , Core™ i5 Intel®, "15.6 , 8 טייבהגי RAM, 256 ג' טייבהגי SSD ג'

המלצמ
720p HD תמלצמ



תדלקמ
ירפסמ םישקמ  חול  םע  אלמ  לדוגב  תדלקמ 

םידבעמ תחפשמ 
Core™ i5

םידבעמ תחפשמ 
רשע דחא  רוד   Intel® Core™ i5 דבעמ

לקשמ
לחה מ-1.74 ק"ג

הללוסה לקשמ 
190 ג'

ןופלט רפסמו  תוריכמ  דרשמ 
800 ןיירחב :  ;+43 (0) 810 00 60 80 הירטסוא : ; +213 (0) 61 68 23 00 רי : ' גלא ; +49 89 9396 1803 הינבלא :
תונידמ ; +49 89 9396 1803 הניבוגצרה : - הינסוב ; +359 2 969 87 הירגלוב : ; +32 (02) 729 71 11 היגלב : ; 171

;+420 261 108 108 תיכ : ' צה הקילבופרה  ; +385 1 606 02 00 היטאורק : ; CIS): +(095) 923 50 01  ) םימעה רבח 
 ; HP +202 792 5070 םירצמ : ; +254 20 27 16 111 השרומ : ץעוי  הקירפא , חרזמ   HP ; +45 48 12 10 00 קרמנד :
 הינמרג : ; +33 (0) 826 800 400 תפרצ : ; 010 217 2700 HP Myyntipalvelu דנלניפ : ; +372 6 813 820 הינוטסא :
;+354 (1) 67 10 00 דנלסיא : ; +36 (1) 382 11 11 הירגנוה : ; +30 801 11 22 55 47 ןווי : ; +49 (0) 180 532 62 22

Servizio HP , +39 02 92607 330 Prodotti הילטיא : ; +972 9 830 48 48 לארשי : ; +353 1 615 82 00 דנלריא :
 אטיל : ; +371 703 07 00 היבטל : ; +7 327 2 58 43 43 ןטסיגריקו : ןטסחזק  ; Care Pack: +39 02 9212 2040
+49 89 9396 הטלמ : ; +49 89 9396 1803 הינודקמ :  (+352) 263 160 34 גרובמסקול : ; +370 5 2103 300

;+49 89 9396 1803 הבודלומ : ; 800 45 20 תויברעה :) תויורימאה  דוחיאב  םניח  תחיש   ) ןוכיתה חרזמה  ; 1803
+212 22 97 37 37/+212 HP לש תוריכמ  דרשמ  ינופלט 47 47 40 22 212+ , זכרמ  יאקירפאה :) רוזאה   ) וקורמ
0 801 ןילופ : ; +47 24 09 70 00 היגברונ : ; +234 13 205 241/3 הירגינ : ; 0800 266 7272 דנלוה : ; 22 43 64 00
זכרמ  ) +351 808 200 808 לגוטרופ : יצראה ;) ףירעתה  יפל  החישה  ריחמ   ) וא 00 77 565 22 48 00 622 522 ו/

800 םניח ) תחיש  : ) תידועסה ברע  ; +40 (21) 303 83 00 הינמור : םיירחסמ ;) םירצומל  הצק  ישמתשמל  עדימ 
0800 147 היקבולס : ; +381 11 201 99 00 ורגנטנומו : היברס  ; 96612731200 : + םידרשמב רפסמה  , 897 14 33

- םדק ץיווש : ; +46 200 27 00 00 הידווש : ; +34 (91) 631 16 00 דרפס : ; +386 1 230 74 20 הינבולס : ; 147
 סינוט : שמתשמל 64 74 84 848 (0) 41+ ; םיכירדמ  םיפלח , םירצומ +66 44 88 848 (0) 41 , לע  עדימ  / הריכמ
דוחיא ; 800 45 20 םניח :) תחיש   ) תויברעה תויורימאה  דוחיא  ; +90 (212) 444 79 79 היקרוט : ; +216 1 89 12 22

HP הינטירב :  ; +380 44 490 61 20 הניארקוא : וא 10 49 800 ;  800 45 20 םניח :) תחיש   ) תויברעה תויורימאה 
Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

החטבא לוהינ 
TPM 2.0

ןוסחא גוס 
SSD

ןוסחאה 01 גוס 
SSD

ןורכיז גוס 
DDR4

ןורכיז לודומ  גוס 
DIMM

הללוס גוס 
ןוי םויתיל 

הללוס גוס 
41 Wh םיאת , םע 3   HP Long Life ןוי - םויתיל תללוס 

תיטוחלא תשר  קפס 
Realtek

ןוסחאה 01 קשממ  לוקוטורפ 
™NVMe

( לדוגו םיצירח   ) ןורכיז תסירפ 
טייבהגי x 1 8 ג'

רצומ עבצ 
דיאורטסא ףוסכ 

םינותנ ןויליגב  םוליצ 5 
AHID/e9fcaf8d33d9ea39e9b12a326ba082c2879c13a2

UNSPSC דוק



43211503

ןוסחאה 01 תלוביק 
256

הללוסה תלוביק 
41

( תיכנא  ) המלצמ תייצולוזר 
720p

תיטרדנטס המלצמ  תייצולוזר 
HD

( םילסקיפ  ) הגוצת תייצולוזר 
x 1080 1920

טרדנטסכ תיטוחלא  תשר 
802.11a/b/g/n/ac

רצומה לש  גתומה  םש 
HP

דוק םש 
Maldives6U

דבעמ לש  יברמ  רדת 
4.2

הלולכ הנכות 
HP בלושמ ;  OOBE-ו HP Setup ; HP לש דועית  ; HP Audio גתמ תירוקמ ;  Miracast תכימת ; HP Support Assistant

Xerox® לש ןויסינ  תסרגל  העצה  םוי ; לש ™McAfee® LiveSafe ל-30  ןויסינ  תסרג  ; SSRM; HP JumpStarts
םולשת אלל  םימי  ®DocuShare ל-30 

תונימז תונכות 
HP Smart לש הכימת 

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

הגוצת
diagonal FHD display " 15.6

הגוצת
diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC " 15.6

הגוצת
45% NTSC , 250 nits קהוב , דגנ  יופיצ  הקד , תרגסמ  םע  ןוסכלאב , ץניא )'  15.6 לדוגב 39.6 ס"מ(   FHD IPS גצ

(1,920 x 1,080)

הגוצת
ןוסכלאב ץניא )'  15.6 לדוגב 39.6 ס"מ(   FHD גצ

גצה לש  היצולוזרה  ןקת 
FHD

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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