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HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor-pc
Få det maksimale ud af din investering
Få det maksimale ud af din
investering. Hold virksomhedens
vækst i gang – dog ikke udgifterne. HP
ProDesk 400 G1-serien byder på
udvidelsesmuligheder for stationære
pc'er, der opfylder din virksomheds
hverdagsbehov med tilstrækkelig
plads til at vokse. Få virksomheden til
at vokse, mens de samlede
ejeromkostninger minimeres – det kan
man da kalde en smart investering.

Tilpasset bekvemmelighed
● Du kan tilpasse en pc-konfiguration, så den passer perfekt til virksomheden, og få fuldt udbytte af en 12 måneders
produktlevetid.
● Se smart ud, og arbejd smartere takket være et flot design, der tilbyder øget fleksibilitet til flere forskellige
hardwarekonfigurationer. Det er den perfekte måde at få opfyldt dine behov og tilpasset dit budget.
● Sejl gennem opgaver nemt og effektivt ved hjælp af den seneste processorteknologi. Intel® Core™-processoren af 4. generation1
kan prale af et stærkt chipsæt, processorunderstøttelse og kraftig hukommelse.
● Følg dig trygt på spidsen ved hjælp af programmer, som f.eks. HP Support Assistant2, der gør installation og administration til en
leg.
● Sejl gennem opgavelisten takket være Windows 8.13 og HP. Få en overordnet brugeroplevelse, der omfatter intuitive og enkle
softwareapplikationer, som f.eks. HP PageLift.4
Mere udvidelse til en billigere pris
● Opnå stor vækst til en lav ejerskabsomkostning med muligheder for nem udvidelse og opgraderinger.
● Der er ingen grund til at begrænse virksomheden. Du kan vælge mellem mikrotårn-pc eller small form factor-pc med valgfrie
medfølgende skærme, der kan opgraderes og udvides i takt med dine behov.
● En betroet pc, du kan regne med. Du får en platform i virksomhedsklassen og en 12 måneders levetid samt sikkerheden, der
giver afprøvning af pc'ernes ydeevne over 115.000 timer.
● Nem deling af internetforbindelsen med op til fem enheder ved hjælp af HP Wireless Hotspot.5 Hjælp kollegaer med at komme på
nettet og forbedre produktiviteten.
● Vær med til at reducere miljøpåvirkningen, når du bruger en EPEAT® Gold6-registreret pc.
Solid sikkerhed
● Beskyt data, enheder og identiteter med HP Client Security7, som nu omfatter HP Trust Circles8, så du sikrer dig, at adgangen til
filer kun gives til godkendte kontaktpersoner.
● Det kører bare – altid. HP BIOS Protection9 byder på bedre beskyttelse mod virusangreb mod BIOS og andre sikkerhedstrusler og
er designet til at forhindre tab af data og til at reducere nedetiden.
● Hold følsomme oplysninger et sikkert sted. HP Trust Circles8 beskytter dine data ved at sikre, at adgangen til meget vigtige filer
kun gives til godkendte kontakter.
● Følg dig og arbejd trygt med pålidelige supportmuligheder, bl.a. garanti på dele og arbejdskraft på stedet samt tilgængelighed af
dele i op til tre år.
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Specifikationstabel

Formfaktor

Lille formfaktor

Tilgængelige
operativsystemer

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 64 (fås gennem downgrade-rettigheder fra Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Professional 641
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS

Tilgængelige processorer

Intel® Core™ i7-4770 med Intel HD Graphics 4600 (3,4 GHz, 8 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-4670 med Intel HD Graphics 4600 (3,4 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-4590 med Intel
HD Graphics 4600 (3,3 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i5-4570 med Intel HD Graphics 4600 (3,2 GHz, 6 MB cache, 4 kerner); Intel® Core™ i3-4160 med Intel HD Graphics 4400 (3,6 GHz, 3
MB cache, 2 kerner); Intel® Core™ i3-4130 med Intel HD Graphics 4400 (3,4 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium® G3250 med Intel HD Graphics (3,2 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Pentium®
G3220 med Intel HD Graphics (3 GHz, 3 MB cache, 2 kerner); Intel® Celeron® G1850 med Intel HD Graphics (2,9 GHz, 2-MB cache, 2 kerner)

Chipsæt

Intel® H81 Express

Maksimal hukommelse

Op til 16 GB 10

Hukommelsessokler

2 DIMM

Internt storage

500 GB Op til 2 TB SATA (7200 o/m)5
500 GB Op til 1 TB SATA SSHD5
Op til 128 GB SATA SSD5
120 GB Op til 256 GB SATA SE SSD5

Optisk lager

Slank SATA Blu-ray BDXL-brænder; Slank SATA SuperMulti dvd-brænder; Slankt SATA dvd-rom6,7,18

Tilgængelige grafikkort

Integreret: Intel HD Graphics Basic, 4400 eller 4600; Særskilt tilbehør: AMD Radeon HD 8490 (1 GB) PCIe x1611,19
(Integreret grafik afhænger af processoren)

Lyd

Standard: DTS Studio Sound™; Realtek ALC 221-lyd (alle porte er stereo); Mikrofon- og hovedtelefonstik; Stereo lydudgang og integreret højttaler

Kommunikation

Integreret Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM-netværksforbindelse;Intel® Dual Band Wireless-N 7260 802.11 a/b/g/n PCI Express (ekstraudstyr)15
(Intel® Dual Band Wireless-N 7260 forventes at være tilgængelig i december 2013.)

Udvidelsesstik

3 lavprofil PCIe (x1); 1 lavprofil PCIe x16; 1 mediekortlæser (tilbehør)

Porte og stik

2 USB 3.0; 6 USB 2.0; 2 PS/2; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 mikrofon/hovedtelefonstik; 1 lydindgang/-udgang; 1 RJ-45; 1 seriel; 1 seriel (ekstraudstyr); 1 parallel (ekstraudstyr)8
(1 internt USB 2.0-kabel til mediekortlæser)

Interne drevbåse

Et 6,35 cm (2,5"); Ét 8,9 cm (3,5")

Eksterne drevbåse

Ét 8,9 cm (3,5")

Tilgængelig software

HP Drive Encryption; HP Device Access Manager; HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Disk Sanitizer, External Edition; HP ePrint-driver; HP PageLift; HP Support Assistant; HP Wireless Hotspot;
HP Recovery Disk Creator; Microsoft Security Essentials; Microsoft Defender; CyberLink Power DVD, BD; CyberLink Power2Go (sikker brænding); Adobe® Flash® Player; Box; Skype; PDF Complete
Corporate Edition; Køb Office9,13,14

Sikkerhedsstyring

Deaktivering af SATA-porte (via BIOS); Mulighed for aktivering/deaktivering af seriel-, parallel- og USB-porte (via BIOS); Valgfri USB-port deaktivering fra fabrikken (kan konfigureres af brugeren via
BIOS); Skrive-/opstartskontrol for udtageligt medie; Adgangskode ved opstart (via BIOS); Adgangskode ved konfiguration (via BIOS); Understøtter kabinethængelåse og kabellåsenheder12

Strømforsyning

240 W, effektivitetsgrad på 85 %, aktiv PFC18

Mål

33,7 x 38,05 x 10 cm
(Uden fod)

Vægt

5,9 kg
(Vægten afhænger af konfigurationen.)

Miljøansvar

Lav halogen

Overholdelse af standarder
for energieffektivitet

Der findes ENERGY STAR®-mærkede og EPEAT®-registrerede konfigurationer

Garanti

1 års begrænset garanti, herunder 1 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
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Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP 4 GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
DIMM-hukommelse

Få maksimal ydelse i din Business-pc med HP-hukommelse. Opgrader hukommelsen med en økonomisk overkommelig
løsning, og øg systemydelsen uden at opgradere processoren.

NVIDIA NVS 315-grafikkort
på 1 GB

Få effektiv grafikydelse på to skærme med et PCI Express-grafikkort i lav profil med NVIDIA NVS 315 PCIe x16-grafikkort
på 1 GB – en ideel grafikløsning til stationære pc'er til professionelle og kommercielle programmer.

HP integreret driftscenter til
Small Form Factor

HP integreret driftscenter 2 (IWC) - Small Form Factor (SFF) er beregnet specifikt til brug sammen med HP Compaq Small
Form Factor (SFF) Desktop PC og en 17" til 24" (43,18 til 60,96 cm) diagonal skærm og giver et bærbart, kompakt
arbejdsområde, der giver mulighed for at få det maksimale ud af arbejdsmiljøer med begrænset plads. (17 til 24"
(diagonalt) skærme skal overholde de understøttede vægtgrænser på 7,5 til 12,1 lbs. (3,38 til 5,5 kg).)

Produktnummer: B4U36AA

Produktnummer: E1C65AA

Produktnummer: QP897AA

HP USB-tastatur til pc

Det nye HP USB-tastatur har et fantastisk, robust design, der giver problemfri hverdagsbrug til virksomhedscomputere.

HP USB optisk scroll-mus

HP's optiske USB-mus bruger den nyeste optiske følingsteknologi og opfanger meget præcist alle bevægelser på flere
forskellige slags underlag, også uden musemåtte.

Produktnummer: QY776AA

Produktnummer: QY777AA

3 års service onsite næste
hverdag

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Få 3 års reparation næste hverdag onsite udført af HP-kvalificeret tekniker for din computerenhed, hvis problemet ikke
kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: U6578E

Dataark

HP ProDesk 400 G1 Small Form Factor-pc
Fodnoter
1 Multi-Core er udviklet til at forbedre visse softwareprodukters ydelse. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. 64-bit-databehandling på Intel® arkitektur kræver et computersystem med processor, chipsæt,

BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64 arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64 arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og
softwarekonfigurationen. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.
2 HP Support Assistant kræver Windows 7 eller nyere udgave og internetadgang.
3 Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8.1. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware, drivere og/eller software for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8.1 fuldt ud. Se http://www.microsoft.com.
4 HP PageLift kræver Windows 7 eller nyere udgave.
5 Den trådløse hotspotapplikation kræver, at der er oprettet forbindelse til internettet og anskaffet en separat dataplan. Når HP's trådløse hotspot er aktivt, vil applikationerne på selve enheden stadig fungere og anvende den samme dataplan som det trådløse
hotspot. Der kan blive pålagt ekstragebyrer for brug af data via trådløst hotspot. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om planens nærmere detaljer. Kræver Windows 8.1 eller HP Connection Manager til Windows 7.
6 EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se www.epeat.net vedr. registreringsstatus pr. land.
7 HP Client Security kræver Windows. Planlagt support til Windows 8.1 forventes at leveres sammen med produkter i starten af december 2013.
8 Når HP Trust Circles Standard medfølger, får du mulighed for op til 5 tillidscirkler med op til 5 kontaktpersoner i hver tillidscirkel. Trust Circles Professional (ekstraudstyr) kræves ved ubegrænset antal tillidscirkler og medlemmernes kontaktpersoner. Trust Circles
Reader gør det muligt for en kontaktperson at deltage i en inviteret tillidscirkel. Kræver Windows.
9 Der kræves HP Tools-partition med HP BIOS til automatisk gendannelse.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer
1 Ikke alle funktioner kan bruges i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemet skal muligvis opgraderes, og/eller der skal anskaffes hardware, drivere, software eller BIOS-opdatering, hvis alle Windows-funktionerne skal kunne anvendes. Windows 10 er

automatisk opdateret og altid aktiveret. Der kan forekomme gebyrer for ISP og ekstra systemkrav på et tidspunkt i forbindelse med opdateringer. Se http://www.microsoft.com.
2 Windows 7 Professional er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 10 Pro. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere den ene version og
dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, billeder mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer, så du undgår at miste data.
3 Windows 7 Professional -software er forudinstalleret på dette system, og der medfølger også en licens og et medie til Windows 8.1 Pro-software. Du kan kun bruge én version af Windows ad gangen. Hvis du vil skifte mellem versionerne, skal du først afinstallere
den ene version og dernæst installere den anden. Du skal sørge for at sikkerhedskopiere alle data (filer, fotografier mv.), før du afinstallerer og installerer operativsystemer for at undgå tab af data.
4 Multi-Core er udviklet med henblik på at forbedre visse softwareprodukters ydeevne. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller i forbindelse med alle softwareprogrammer. 64-bit-databehandling på Intel®-arkitektur kræver et
computersystem med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Ydeevnen
afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen. Intels nummerering indikerer ikke en større ydeevne.
5 I forbindelse med harddiske er 1 GB = 1 milliard byte. TB = 1 billion byte. Den faktiske kapacitet efter formatering er mindre. Op til 16 GB (Windows 7) eller op til 36 GB (Windows 8) af systemdisken er reserveret til systemgendannelsessoftware.
6 Kopiering af ophavsretsbeskyttet materiale er strengt forbudt. De faktiske hastigheder kan variere. Dobbeltlags-mediefiler kan ikke bruges i alle dvd-afspillere og dvd-rom-drev. Bemærk, at dvd-rom ikke kan læse eller skrive til 2,6 GB enkeltsidede/5,2 GB
dobbeltsidede mediefiler til version 1.0.
7 Der kan opstå visse problemer i forbindelse med Blu-Ray-drev XL, diske, digital forbindelse, kompatibilitet og ydelse, hvilket ikke udgør en defekt i produktet. Der garanteres ikke problemfri afspilning på alle systemer. Visse Blu-ray-titler kræver muligvis en
HDCP-sti og HDCP-skærm for at kunne afspille. HD-dvd-film kan ikke afspilles på dette BDXL-drev.
8 Understøttelse af eksterne skærme som standardfunktion ved hjælp af integreret processorbaseret grafik afhænger af den bestemte pc-platform/formfaktor; det faktiske antal skærme, der understøttes, kan variere. En særskilt grafikløsning (tilbehør) bliver
påkrævet til understøttelse af ekstra skærme. Yderligere kabler er påkrævet.
8 ePrint kræver internetforbindelse til en HP-printer med internetadgang samt oprettelse af en HP ePrint-konto (på www.hp.com/go/eprintcenter kan du finde en liste over kvalificerede printere, understøttede dokument- og billedtyper og andre oplysninger om HP
ePrint). Udskrivningstider og forbindelseshastigheder kan variere.
10 Den maksimale hukommelseskapacitet gælder for 64-bit Windows-operativsystemer eller Linux. Hukommelse over 3 GB er muligvis ikke tilgængelig i 32-bit Windows-operativsystemer pga. kravene til systemressourcer.
11 Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
12 Intel® Identity Protect-sikkerhed kræver et særskilt abonnement til Symantec VIP-softwaretjenesten, som skal aktiveres og konfigureres. Kræver et websted, der bruger Symantec VIP-godkendelsesservice. Kræver Microsoft ® Windows samt et system med vPro
eller enhver Ultrabook™. Intel® og HP påtager sig intet ansvar for tab eller tyveri af data og/eller systemer eller andre skader som følge heraf.
13 HP Support Assistant kræver Windows 7 eller nyere og internetadgang.
14 HP PageLift kræver Windows 7 eller nyere.
15 Intel Dual Band Wireless er valgfri eller tilbehør og kræver separat anskaffet trådløst adgangspunkt og internetadgang. Der er et begrænset antal offentlige trådløse hotspots.
16 Sikker sletning er beregnet til de metoder, der er nævnt i National Institute of Standards and Technologys specialudgivelse nr. 800-88.
17 Lavt halogenindhold: Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder har ikke lavt indhold af halogen. Reservedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
18 Valgfrit eller tilbehør.
19 Det integrerede Intel HD-grafikkort anvender en del af den samlede systemhukommelse til skærmydelse. Systemhukommelse, der er forbeholdt skærmen, kan ikke bruges af andre programmer.

Få mere at vide på
www.hp.eu/desktops
Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologiopdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com
/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der
følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser i dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat
anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og bruges af Hewlett-Packard Company under licens. Intel og Core er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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