Dataark

HP ProOne 400 G1 54,61 cm (21,5'') Touch
alt-i-ett-PC
Få mest mulig ut av din plassbesparende investering
Få vekst i virksomheten, ikke i
utgiftene. Den plassbesparende og
stilige alt-i-ett-maskinen med
berøringsskjerm tilbyr imponerende
produktivitetsfunksjoner kombinert
med kraftig PC-ytelse og sikkerhet. Se
virksomheten blomstre, og minimer
driftskostnadene.

Tilpasset enkelhet.
● Dra nytte av den stilige, progressive og plassbesparende alt-i-ett-designen som er perfekt for bedriften.
● Oppfyll behov og budsjett med staffelistativet eller VESA-veggfeste (tillegg).1
● Hjelp miljøet med en EPEAT® Gold2-rangert alt-i-ett-PC med ENERGY STAR®-kvalifiserte konfigurasjoner.
Solid sikkerhet.
● Beskytt data, enheter og identiteter med HP BIOSphere3-funksjoner som HP Client Security4 og HP Trust Circles5 for å være sikker
på at bare godkjente kontakter får tilgang til filer.
● Sørg for at sensitiv informasjon er i trygge hender. HP Trust Circles5 beskytter data ved å sikre at bare godkjente kontakter får
tilgang til kritiske filer.
● HP BIOSphere3 bidrar til å holde uautoriserte brukere unna harddisken med HP Client Security4 og automatisk stasjonslås6 som
krever et passord for oppstart.
● Hold hjulene i gang. HP BIOS Protection7 gir bedre beskyttelse mot virusangrep på BIOS og andre sikkerhetstrusler og er
konstruert for å unngå tap av data og redusere nedetid.
Profesjonell produktivitet.
● Gled deg over imponerende behandling kombinert med sterke produktivitetsfunksjoner som hjelper deg gjennom arbeidsdagen.
● Flyt gjennom oppgaver enkelt og effektivt med Intel® Core™ fjerde generasjon prosessor.8
Intelligens i ledelsen.
● Del enkelt Internett-tilkoblingen med opptil fem enheter.10 Koble til smarttelefonen eller nettbrettet, eller hjelp kolleger på nett
og forbedre produktiviteten.
● Med 2,8 ganger sterkere ladestrøm bidrar hurtigladeporten til at kompatible enheter kan lades raskere enn med USB
3.0-standardporter.11
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Formfaktor

All-in-One

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)22
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 10 Pro)22
Windows 7 Professional 64 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8,1 Pro)3
Windows 7 Professional 32 (tilgjengelig gjennom nedgraderingsrettigheter fra Windows 8,1 Pro)3
Windows 7 Professional 641
Windows 7 Professional 321
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
Ubuntu Linux 64
FreeDOS

Tilgjengelige prosessorer4

Intel® Core™ i7-4790T med Intel HD Graphics 4600 (2,7 GHz, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i7-4770T med Intel HD Graphics 4600 (2,5 GHz, 8 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-4690T med
Intel HD Graphics 4600 (2,5 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-4590T med Intel HD Graphics 4600 (2 GHz, 6 MB cache, 4 kjerner); Intel® Core™ i5-4570T med Intel HD Graphics 4600 (2,9
GHz, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-4330T med Intel HD Graphics 4600 (3 GHz, 4 MB cache, 2 kjerner); Intel® Core™ i3-4150T med Intel HD Graphics 4400 (3 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner);
Intel® Pentium® G3240T med Intel HD Graphics (2,7 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Pentium® G3220T med Intel HD Graphics (2,6 GHz, 3 MB cache, 2 kjerner); Intel® Celeron® G1840T med Intel
HD Graphics (2,5 GHz, 2 MB cache, 2 kjerner); Intel® Celeron™ G1820T med Intel HD Graphics (2,4 GHz, 2 MB cache, 2 kjerner)

Brikkesett

Intel® H81 Express

Maksimalt minne

Inntil 16 GB 5
Merknad om standardminne: Overføringshastigheter opptil 1600 MT/s

Minnespor

2 SODIMM

Internminne

500 GB Inntil 2 TB SATA (7200 rpm)6
120 GB Inntil 256 GB SATA SE SSD6
500 GB Inntil 1 TB SATA SSHD

Optisk lager

Tynn SATA SuperMulti DVD-brenner; Tynn SATA Blu-ray BDXL-brenner7,8

Skjerm

54,6 cm (21,5") (diagonalt) berøringsaktivert WLED-bakbelyst LCD-widescreen (1920 x 1080)

Tilgjengelig grafikk

Integrert: Intel HD Graphics Basic, 4400 eller 460010,11

Lyd

Standard: DTS Studio Sound+™; Realtek ALC3228-kodek; Integrerte høyttalere; Stereo hodetelefonkontakt; Mikrofoninngang; Stereoutgang

Kommunikasjon

Integrert Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM (10/100/1000); HP kombinert 802.11a/b/g/n PCIe-minikort og Bluetooth® (tillegg)9,15,16

Utvidelsesspor

1 5-i-1 mediekortleser; 1 mini-PCIe med halv lengde

Porter og kontakter

2 USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 DisplayPort; 1 mikrofoninngang; 1 hodetelefon; 1 seriell; 1 stereolydutgang; 1 vekselstrøm; 1 RJ-45

Interne stasjonsrom

Én 3,5"

Eksterne stasjonsrom

Én 5,25"

Webcam

1 MP (tillegg)9

Tilgjengelig programvare

HP Client Security; HP Drive Encryption; HP Device Access Manager; HP Password Manager; HP File Sanitizer; HP Disk Sanitizer, ekstern utgave; HP ePrint-driver; HP PageLift; HP Manageability; HP
Support Assistant; HP Wireless Hotspot; HP Recovery Disk Creator; HP Recovery Manager; HP Trust Circles Standard; Microsoft Security Essentials; Microsoft Defender; CyberLink Power DVD, BD;
CyberLink Power2Go (sikker brenning); CyberLink YouCam BE; Computrace (statussporing); Adobe® Flash® Player; Box; Skype; PDF Complete Corporate Edition; Kjøp Office12,13,17,18,19

Sikkerhetsadministrasjon

Standard: Feste for sikkerhetslås; Deaktivering av USB-port (gjennom BIOS); Sikkerhetsskrue på bakdeksel; Tillegg: HP kabellås med nøkkel20

Strøm

Ekstern 120 W strømforsyning; opptil 89 % effektiv, aktiv PFC

Mål

55,79 x 5,94 x 36,29 cm
(Uten fot)

Vekt

Starter på 7,42 kg
(Vekten varierer etter konfigurasjon)

Miljømessig

Lavhalogen

Strømsparingssamsvar

ENERGY STAR®-kvalifiserte og EPEAT® Gold-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig21

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 8 GB PC3-12800
(DDR3-1600 MHz)
SODIMM-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.

HP Dual Output
USB-grafikkadapter

Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermsoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som
har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til
PCen.

Produktnummer: B4U40AA

Produktnummer: C5U89AA

HP tynn BDXL
Blu-Ray-stasjon

Sikkerhetskopier data raskt og enkelt og opprett og rediger profesjonelt HD-videoinnhold med HP tynn Blu-ray BDXL
SATA-stasjonen og den integrerte CyberLink Media Suite. Gled deg over lese- og skrivefunksjonalitet for CD-, DVD- og
Blu-ray-plater.

Produktnummer: E0X94AA

HP 128 GB SATA 6 Solid
State Drive

Øk ytelsen og robustheten til din HP stasjonære kontor-PC med en HP halvlederstasjon (SSD). HP halvlederstasjoner
(SSD) er Drop-In-erstatninger for 2,5-tommers eller 3,5-tommers (med brakett) harddisker på noen HP Compaq
stasjonære kontor-PCer og sørger for mange ytelses- og holdbarhetsforbedringer i forhold til tradisjonell
harddiskteknologi (HDD).

Produktnummer: QV063AA

HP trådløst tastatur og
trådløs mus

HP trådløst tastatur og mus gir deg avansert funksjonalitet og brukervennlighet like for hånden. Slutt å skjule kabler og
få tilbake et ryddig arbeidsområde med trådløst tastatur, trådløs optisk mus og trådløs USB-mottaker i én pakke – alt
produsert med tanke på miljøet.

Produktnummer: QY449AA

3 år, neste virkedag på
stedet

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

Få reparasjon av databehandlingsenheten på stedet neste arbeidsdag i 3 år fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet
ikke kan løses eksternt
Produktnummer: U6578E
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Fotnoter
1 Selges separat eller som en tilleggsfunksjon.

2 EPEAT®-registrert der aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
3 HP BIOSphere-funksjoner kan variere avhengig av PC-plattform og konfigurasjon.

4 HP Client Security krever Windows 7. Planlagt støtte for Windows 8.1 forventes å leveres med produkter fra og med desember 2013.

5 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.
6 Automatisk DriveLock vil fungere på en annen HP kontor-PC når BIOS-passordet er det samme. Krever brukeroppsett.
7 HP Tools-partisjon med HP BIOS kreves for automatisk gjenoppretting.
8 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.
10 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

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 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.
6 For harddisker, 1 GB = 1 milliard byte; TB = 1 billion byte. Faktisk formatert kapasitet er mindre. Opptil 30 GB (for Windows 8.1) systemdiskplass er reservert for systemgjenopprettingsprogramvare.
7 Optiske stasjoner er tilleggs- eller påbyggingsfunksjoner. 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.
8 Optiske stasjoner er tilleggs- eller påbyggingsfunksjoner. 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.
9 Valgfri eller tilleggsfunksjon.
10 HD-innhold er nødvendig for å vise HD-bilder.
11 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.
12 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.
13 HP PageLift krever Windows 7 eller senere utgave.
14 Lavhalogen: Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.
15 Hastighet over gigabit ethernet kan variere.
16 802.11 krever trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten av offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
17 Programmet HP Wireless Hotspot 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 ekstrakostnader. Sjekk abonnementsdetaljer hos tjenesteleverandøren din. Krever Windows 8.1 eller HP Connection Manager for Windows 7.
18 Support Assistant krever Internett-tilgang.
19 CyberLink Power2Go (sikker brenning) er beregnet for originalinnholdet og annen lovlig bruk.
20 HP kabellås med nøkkel er valgfritt utstyr eller en tilleggsfunksjon.
21 EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.

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, Core og Pentium er varemerker for Intel Corporation
i USA og andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA. Alle andre varemerker tilhører de respektive rettighetsinnehaverne.
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