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שממ מחשבים בע"מ
חיים ויטאל 25

ירושלים 9547025
טלפון: 02-6513204, פקס: 02-6524858

עוסק מורשה: 515755940

תאריך ההצעה: 18/12/18
תאריך הדפסה: 18/12/18

לכבוד:
האוניברסיטה העברית-ח.פ.500701610

מס' לקוח באוניברסיטה 5020197
HP לידי: הצעה זוכת מכרז מחשבי

g1806704 הצעת מחיר מספר

(5YU) 1. מערכת מחשב 5 שנות אחריות באוניברסיטה

HP 800ED G4 TWR i5-8500 8GB/500GB SSD WIN 10P .2685.00 $מחיר ליחידה

 
 Tower - מארז 

,Intel Core i5-8500  8GEN Processor  3.00GHZ מעבד 
 Up to 4.1 GHz turbo boost frequency 

 9M total cache 6 cores/6 thread 
8GB = 1x8GB DDR4 2666Mhz  - זכרון 

SAMSUNG SSD 500GB EVO 860 MZ-76E500BW דיסק 
     HP Slim SuperMulti DVD Writer Drive - DVD צורב 

Integrated Intel® HD Graphics 630 מתאם גרפי מובנה במעבד 
.USB עכבר חוטי אופטי בחיבור + USB מקלדת עברית/אנגלית בחיבור 

Windows 10 PRO 64-bit  מערכת הפעלה - רשיון + דרייברים 
  5 שנות אחריות למחשב  באוניברסיטה העברית

 
Chipset Intel® Q370 Express

Intel® vPro™ Technology with Intel Active Management Technology
HP EliteDesk 800PLA250W Platinum   TWR Chassis

מידות מארז - 36.5 ס"מ גובה, 15.4 ס"מ רוחב, 37  ס"מ עומק.

מתג הפעלה בחזית, חיבור ערכת ראש ומיקרופון בחזית ומאחור.
 ,10x USB Ports= 6x USB 3.1 Ports  including 1 fast charging; + 4x USB  2.0 Ports   (6B+4F)

 USB Type-C™3.1 Gen1 1 Front
 2xUSB 3.1+2xUSB 2.0 + headphone and microphone  בחזית המארז במרכז 

HP EliteDesk 800PLA250W TWR Chassis  
64GB DDR4 2666 4 חריצי זכרון - מקסימום זכרון אופציונלי

1HDMI video port; 2x DisplayPort with multi-stream video ports   יציאות גרפיות 
,/2x PCI-E x1, 2x PCI-E x16/1xRJ-45 

(internal M.2 SSD storage (2230 or 2280 connector) (1) internal M.2 WLAN (2230 connector (1)
   Integrated High Definition audio with Realtek ALC221 High Definition 

Intel I219LM GbE platform LAN connect networking controller 10/100/1000 Mbps - מימשק רשת
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3. אופציה - מחשב SFF במחיר זהה

HP Elite 800G4 i7-8700 100.00 $מחיר ליחידה4. שדרוג למעבד

16GBל (2x8) 85.00 $מחיר ליחידה5. הרחבת זכרון

32GB-ל (2x16) 250.00 $מחיר ליחידה6. הרחבת זכרון

64GB-ל (4x16) 545.00 $מחיר ליחידה7. הרחבת זכרון

2TB SATA 7200 80.00 $מחיר ליחידה8. הוספת דיסק קשיח

4TB SATA 7200 135.00 $מחיר ליחידה9. הוספת דיסק קשיח

500GB SSD 100.00 $מחיר ליחידה10. הוספת דיסק קשיח

1TB SSD 240.00 $מחיר ליחידה11. הוספת דיסק קשיח

Intel PRO GIGABIT Desktop PCI-E 45.00 $מחיר ליחידה12. כרטיס רשת

9.00 $מחיר ליחידה13. חריטת ערבית(או כל שפה נוספת אחרת) על המקלדת

RS232 4.00 $מחיר ליחידה14. כבל פנימי המתחבר ללוח האם

*g1806704*
בתוקף עד: 28/02/19
תנאי תשלום: 45 יום

סוכן: יוסי
מהדורה נוכחית: 1

 

המחירים אינם כוללים מע"מ.
הצעת מחיר הנקובה בדולרים תחויב בשקלים לפי השער היציג במועד הפקת החשבונית

 

יוסי פרידמן
שממ מחשבים בע"מ
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