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 לכבוד 

 אוניברסיטה העברית 

 ירושלים 

 

 שלום רב

 מענה לתיחור מחשבים ומסכיםהנדון: 

 

 זכייה  – והתוספות תיחור של מחשבים להלן 

  
  

  M920בסיס של לנובו   מפרט המחשב 
 
 

 מחשב בסיס 
 

  Q370 Express ®intel Chipset  מחשב שולחני

 Lenovo ThinkCentre M920 

  

 Intel® Core™ i5-8500 - 8th Generation  מעבד

 Intel® HD – integrated כרטיס מסך

    חריצי זיכרון פנויים 2והשארת   GB DDR4-2666 8זכרון

 מובנה בלוח האם מדגם PXEתומך   ,WoLתומך כרטיס רשת 

Intel® I219 Ethernet LAN 10/100/1000  

 SSD 500GB  דיסק קשיח

 Dual Layer DVD/RW  כונן אופטי

  vPro/ iAMT12.0  יכולות ניהול

 4. בירכתי המארז לפחות C-15Wואחד  Aמחברי  2בקדמת המארז  – USB  חיבורים )המינימום הנדרש(

 . מיקרופון ואוזניות בחזית. DisplayPort ,1 HDMI 2. תצוגה: Gen 2 3.1חיבורי  2מתוכם לפחות  Aמחברי 

 Plus Platinum 80לפחות עומד בתקן  90%ות נציל  ספק כח

 עברית \, אנגלית10מקורית בגודל מלא, עומדת בתקן חלונות   USB מקלדת

 אופטי עם גלילה, מקורי או מיקרוסופט או לוגיטק  USB עכבר

 אלא אם התבקש מפורשות אחרת.  Windows 10 Proהמחשב יסופק עם   מערכת הפעלה

מענה לתקלה יינתן באתר הלקוח, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלת  -שנים אחריות  5  אחריות

 (.on site next business dayקריאה )

 המחיר כולל אספקה לאתר בתאום עם הלקוח  אספקה

http://www.microsoft.com/he-il
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 , לבחירת המזמין, באותה העלותTower -ו SFFמארז 

   לפי עלות המכרז -    TINYמיני  מארז                 

 

 $מחיר דגם מחשב

Lenovo ThinkCentre M920 615 
 
 

 $מחיר TINYמיני   דגם מחשב

Lenovo  TINY - M920 557 

 

 מחירים עבור תוספות למחשבים

 מחיר ב$ לפני מע"מ מפרט טכני פריט

 Gen8 i7 8700ל שדרוג מעבד  שינוי מעבד
100 

 הרחבת זכרון

 GB (2 x 8 GB) 16ל 
 GB (2 x 16 GB) 32ל 

 GB (4 x 16 GB) 64ל 

85 

250 
545 

הוספת דיסק 
 קשיח *

2TB 7200RPM SATA3 32MB buffer 
4TB 7200RPM SATA3 32MB buffer 

80 

135 

SSD 500GB 

SSD 1TB 
100 
240 

כרטיס רשת 
 נוסף

Intel® Gigabit 
45 

 10 חריטת שפה נוספת חריטת מקלדת

 4 כבל פנימי המתחבר ללוח האם RS232יציאת 
 .SSD*במחשבים בהם הוזמנה תצורת דיסקים מעורבת, מע' ההפעלה תותקן על דיסק ה 

SSD  :יהיו מקוריים או אחד הדגמים להלן 

Samsung EVO 860, Samsung EVO 970, WD Blue, WD Black  

 
 בברכה
 אנט לוי

 חב' הראל 
 0524200980נייד: 

ANETL@HAREL.CO.IL 
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