Dataark

HP ProDesk 400 G1 PC med liten formfaktor
Maksimer investeringen
Få mest mulig ut av investeringen. Få
vekst i virksomheten, ikke i utgiftene.
HP ProDesk 400 G1-serien tilbyr
utvidbare stasjonær PC-alternativer
som tilfredsstiller daglige
forretningsbehov med plass nok til
vekst. Se virksomheten blomstre og
minimer samtidig de totale
eierkostnadene – det er en smart
investering.

Tilpasset enkelhet
● Tilpass en PC-konfigurasjonen som er perfekt for bedriften og dra nytte av en 12 måneder livssyklus for produktet.
● Se smart ut og arbeid smartere takket være en stilig design som gir økt fleksibilitet for en rekke maskinvarekonfigurasjoner. Det
er en perfekt måte å dekke behov på – og holde budsjettet.
● Seil gjennom oppgaver enkelt og effektivt med den nyeste prosessorteknologien. Intel® Core™ 4. generasjons prosessor1 har et
kraftig brikkesett, prosessorstøtte og robust minne.
● Vær trygg på at du har kontroll med programmer som HP Support Assistant2, som gjør distribusjon og administrasjon til en lek.
● Seil gjennom oppgavelisten takket være Windows 8.13 og HP. Få en overlegen brukeropplevelse som inkluderer intuitiv og enkel
programvare som HP PageLift.4
Mer utvidelse, mindre kostnader
● Opplev høy vekst med lav eierkostnad og alternativer for enkel utvidelse og oppgradering.
● Ikke begrens virksomheten. Velg mellom mikrotårn eller liten formfaktor med valgfrie skjermer som kan oppgraderes og utvides
når behovet endres.
● Her er en PC du kan stole på. Få en forretningsplattform og 12-måneders livssyklus pluss forsikringen om 115 000 timers
pålitelighetstesting.
● Del enkelt Internett-tilkoblingen med opptil fem enheter med HP Wireless Hotspot.5 Hjelp kolleger på nett og forbedre
produktiviteten.
● Bidra til å redusere miljøpåvirkningen ved bruk av en EPEAT® Gold6-registrert PC.
Solid sikkerhet
● Beskytt data, enheter og identiteter med HP Client Security7 som nå inkluderer HP Trust Circles8 for å sikre at bare godkjente
kontakter får tilgang til filene.
● Hold hjulene i gang. HP BIOS Protection9 gir bedre beskyttelse mot virusangrep på BIOS og andre sikkerhetstrusler og er
konstruert for å unngå tap av data og redusere nedetid.
● Sørg for at sensitiv informasjon er i trygge hender. HP Trust Circles8 beskytter data ved å sikre at bare godkjente kontakter får
tilgang til kritiske filer.
● Arbeid i trygg forvissning om at pålitelige kundestøttealternativer, inkludert en dele-, arbeids- og på stedet-garanti og
tilgjengelighet av deler i opptil tre år.
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HP ProDesk 400 G1 PC med liten formfaktor
Spesifikasjonstabell

Formfaktor

Liten formfaktor

Tilgjengelig operativsystem

Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 641
Windows 8.1 Pro 641
Windows 8.1 641
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)2
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig via nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig via nedgraderingsrettigheter fra Windows 8.1 Pro)3
Windows 7 Professional 321
Windows 7 Professional 641
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
FreeDOS

Tilgjengelige prosessorer

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

Brikkesett

Intel® H81 Express

Maksimalt minne

Inntil 16 GB 10

Minnespor

2 DIMM

Internminne

500 GB Inntil 2 TB SATA (7200 rpm)5
500 GB Inntil 1 TB SATA SSHD5
Inntil 128 GB SATA SSD5
120 GB Inntil 256 GB SATA SE SSD5

Optisk lager

Tynn SATA Blu-ray BDXL-brenner; Tynn SATA SuperMulti DVD-brenner; Tynn SATA DVD-ROM6,7,18

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel HD Graphics Basic, 4400 eller 4600; valgfritt diskret: AMD Radeon HD 8490 (1 GB) PCIe x1611,19
(Integrert grafikk vil være avhengig av prosessor)

Lyd

Standard: DTS Studio Sound™; Realtek ALC 221-lyd (alle porter stereo); Kontakter for mikrofon og hodetelefoner; Stereolydutgang og integrert høyttaler

Kommunikasjon

Integrert Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM-nettverkstilkobling;Intel® Dual Band Wireless-N 7260 802.11 a/b/g/n PCI Express (tillegg)15
(Intel® Dual Band Wireless-N 7260 er planlagt tilgjengelig i desember 2013.)

Utvidelsesspor

3 lavprofil PCIe (x1); 1 lavprofil PCIe x16; 1 mediekortleser (tillegg)

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 6 USB 2.0; 2 PS/2; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 mikrofon-/hodetelefonkontakt; 1 lydinngang/-utgang; 1 RJ-45; 1 seriell; 1 seriell (tillegg); 1 parallell (tillegg)8
(1 internt USB 2.0-hode for mediekortleser)

Interne stasjonsrom

Én 6,35 cm (2,5’’); Én 8,9 cm (3,5")

Eksterne stasjonsrom

Én 8,9 cm (3,5")

Tilgjengelig programvare

HP Drive Encryption; HP Device Access Manager; HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Disk Sanitizer, ekstern utgave; 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 brenning); Adobe® Flash® Player; Box; Skype; PDF Complete
Corporate Edition; Kjøp Office9,13,14

Sikkerhetsadministrasjon

Deaktivering av SATA-port (via BIOS); Aktivering/deaktivering av seriell, parallell og USB (via BIOS); Deaktivering av USB-port fra fabrikk som tillegg (kan konfigureres av bruker via BIOS);
Skrive-/oppstartskontroll for flyttbare medier; Oppstartspassord (via BIOS); Oppsettpassord (via BIOS); Støtte for chassishengelås og kabellåsinnretninger12

Strøm

240 W 85 % effektiv, aktiv PFC18

Mål

33,7 x 38,05 x 10 cm
(Uten fot)

Vekt

5,9 kg
(Vekten varierer med konfigurasjonen.)

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte og EPEAT®-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig

Garanti

1 års begrenset garanti, inkludert 1 år med deler, arbeid og service på stedet neste virkedag. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelser gjelder.
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Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)
HP 4 GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
DIMM-minne

Få best mulig ytelse fra kontor-PCen med HP-minne. Oppgrader minnet på en kostnadseffektiv måte for å øke
systemytelsen uten å måtte oppgradere prosessoren.

NVIDIA NVS 315 1 GB
grafikkort

Få effektiv toskjermers grafikkytelse med et PCI Express-grafikkort med lav profil og NVIDIA NVS 315 PCIe x16 1 GB
grafikkort, en perfekt stasjonær grafikkløsning for profesjonelle forretnings- og kommersielle applikasjoner.

HP Integrated Work Center 2
for liten formfaktor

HP Integrated Work Center 2 (IWC) - liten formfaktor (SFF) er utviklet spesielt for bruk med HP Compaq stasjonær PC med
liten formfaktor (SFF) og en 17- til 24-tommers (43,18 til 60,96 cm diagonalt) skjerm og sørger for en flyttbar og
kompakt arbeidsplass som bidrar til å få mest mulig ut av plassbegrensede arbeidsmiljøer. (skjermer på 17 til 24 tommer
diagonalt må oppfylle vektgrensene på 7,5 til 12,1 pund (3,38 til 5.5 kg).)

Produktnummer: B4U36AA

Produktnummer: E1C65AA

Produktnummer: QP897AA

HP USB-tastatur for PC

Den nye HP USB-tastaturet har en imponerende robust design bygd for brukervennlighet og daglig
kontordatabehandling.

Produktnummer: QY776AA

HP optisk USB-mus med
rullefunksjon

HP optisk USB-mus med rullefunksjon benytter det siste innen optisk sensorteknologi til å registrere nøyaktige
bevegelser på ulike overflater uten musematte.

3 år, neste virkedag på
stedet

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U6578E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: QY777AA
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Fotnoter
1 Multi Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin

med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
2 HP Support Assistant krever Windows 7 eller nyere utgave og Internett-tilgang.
3 Det er ikke alle funksjoner som er tilgjengelig i alle versjoner av Windows 8.1. Det kan hende at systemer krever oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere og/eller programvare for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows 8.1 fullt ut. Se
http://www.microsoft.com.
4 HP PageLift krever Windows 7 eller senere utgave.
5 Programmet for trådløse soner krever en aktiv Internett-forbindelse og et separat dataabonnement. Programmer på enheten vil fortsatt fungere og bruke samme dataabonnement som den trådløse sonen mens HP Wireless Hotspot er aktivt. Databruk i
trådløse soner kan medføre ekstra kostnader. Sjekk abonnementsdetaljer hos tjenesteleverandøren. Krever Windows 8.1 eller HP Connection Manager for Windows 7.
6 EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
7 HP Client Security krever Windows. Planlagt støtte for Windows 8.1 forventes å bli levert med produkter fra og med desember 2013.
8 Når HP Trust Circles Standard er inkludert, tillater den opptil 5 Trust Circles med opptil 5 kontakter i hver Trust Circle. Trust Circles Professional (tillegg) kreves for ubegrenset antall Trust Circles og medlemskontakter. Trust Circles Reader er tilgjengelig, slik at en
kontakt kan delta i en invitert Trust Circle. Krever Windows.
9 HP Tools-partisjon med HP BIOS kreves for automatisk gjenoppretting.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser
1 Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver eller versjoner av Windows. Systemer kan kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare, drivere, programvare eller BIOS-oppgradering for å kunne utnytte funksjonaliteten i Windows fullt ut. Windows 10

oppdateres automatisk, noe som alltid er aktivert. Omkonstninger ved Internett-leverandører kan forekomme, og ytterligere krav kan finnes nødvendig over tid på grunn av oppdateringene. Se http://www.microsoft.com.
Dette systemet har Windows 7 Professional-programvare forhåndsinstallert, men har også lisens og medier for Windows 10 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
3 Dette systemet har Windows 7 Professional -programvare forhåndsinstallert, og har også lisens og medier for Windows 8.1 Pro-programvare. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvaren om gangen. Hvis du vil bytte Windows-versjon, må du
avinstallere én versjon og installere den andre. Du må sikkerhetskopiere alle data (filer, bilder osv.) før du avinstallerer og installerer operativsystemer for å unngå tap av data.
4 Multi-Core er en teknologi som er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Alle kunder eller all programvare vil ikke nødvendigvis kunne nyttiggjøre seg denne teknologien. 64-bits databehandling med Intel®-arkitektur krever en datamaskin
med prosessor, brikkesett, BIOS, operativsystem, enhetsdrivere og programmer som er klargjort for Intel® 64-arkitekturen. Prosessorer vil ikke fungere (inkludert 32-bits behandling) uten en BIOS som er klar for Intel® 64-arkitekturen. Ytelsen varierer, avhengig av
konfigurasjon av maskin- og programvare. Intels nummerering er ikke et mål for høyere ytelse.
5 For harddisker, GB = 1 milliard bytes. TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 16 GB (for Windows 7) og opptil 36 GB (for Windows 8) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
6 Duplisering av opphavsrettslig beskyttet materiale er strengt forbudt. Faktiske hastigheter kan variere. Kompatibilitet med tolagsmedier vil variere mye på enkelte DVD-spillere og DVD-ROM-stasjoner for hjemmebruk. Merk deg at DVD-RAM ikke kan lese eller
skrive til enkeltsidige/dobbeltsidige versjon 1.0-medier på henholdsvis 2,6 og 5,2 GB.
7 Med Blu-Ray XL-stasjoner kan det oppstå enkelte disk-, tilkoblings-, kompabilitets- og ytelsesproblemer, men det betyr ikke at produktet er defekt. Feilfri avspilling på alle systemer garanteres ikke. For at enkelte Blu-ray-titler skal kunne spilles av, kan det være
nødvendig med en HDCP-bane og HDCP-skjerm. HD-DVD-filmer kan ikke spilles av på denne BDXL-stasjonen.
8 Støtte for eksterne skjermer som standardfunksjon gjennom integrert, prosessorbasert grafikk er avhengig av den aktuelle PC-plattformen/formfaktoren; det faktiske antall skjermer som støttes, vil variere. En diskret grafikkløsning (tilleggsutstyr) kreves for å
støtte ekstra skjermer. Ekstra kabler kreves.
8 ePrint krever Internett-tilkobling til en webaktivert HP-skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/eprintcenter). Utskriftstider og
tilkoblingshastigheter kan variere.
10 Maksimal minnekapasitet forutsetter 64-bits Windows-operativsystemer eller Linux. Med 32-bits Windows-operativsystemer vil ikke alt minne over 3 GB være tilgjengelig på grunn av krav til systemressurser.
11 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
12 Intel® Identity Protect-sikkerhet krever at du har et separat tjenesteabonnement på Symantec VIP-programvaren, som må være aktivert og konfigurert. Krever et nettsted som bruker Symantec VIP Authentication Service. Krever Microsoft® Windows og et
system med vPro eller hvilken som helst Ultrabook™. Intel® og HP påtar seg ikke noe ansvar for data og/eller systemer som går tapt eller blir stjålet, eller noen andre skader som oppstår på grunn av dette.
13 HP Support Assistant krever Windows 7 eller nyere utgave og Internett-tilgang.
14 HP PageLift krever Windows 7 eller senere utgave.
15 Intel Dual Band Wireless er en valgfri eller tilleggsfunksjon og krever separat innkjøpt trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
16 Sikker sletting gjelder metodene som er skissert i National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88.
17 Halogenfattig: Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
18 Tilleggsutstyr eller tilleggsfunksjon.
19 Integrert Intel HD-grafikk bruker deler av det totale systemminnet for skjermytelse. Systemminne som er satt av til skjermytelse, er ikke tilgjengelig for annen bruk av andre programmer.

Lær mer på
www.hp.eu/desktops
Start HP Financial Services

Utforsk månedlige betalingsalternativer og teknologi-refresh-planer som kan gi mer fleksibilitet, og hjelpe deg med å møte IT-målene dine. Mer informasjon om www.hp.com/go/hpfs.

Registrerer deg for oppdateringer
www.hp.com/go/getupdated
Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Ikke alle funksjoner er tilgjengelige i alle versjoner av Windows 8. Systemer kan
kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt maskinvare for å utnytte funksjonaliteten i Windows 8 fullt ut. Se http://windows.microsoft.com/nb-NO/ for detaljer.
Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren og som brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel og Core er varemerker eller registrerte varemerker
for Intel Corporation eller selskapets datterselskaper i USA og andre land/regioner. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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